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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Съответна цел: „Сближаване”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

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
Отчетна година: 2012

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

2

Дата на одобряване на годишния доклад от
мониторинговия комитет: 4 юни 2013 г.

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 2013 г.
Показатели
Показател 1:
БВП на глава от
населението в
ППС
(ЕС-27 =100)

Показател 2:
Разходи за НИРД
като % от БВП**

Постигнати
резултати1
Цел2
Изходно
положение3
Постигнат
резултат

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

40.0%

43.0%

44.0%

44.0%

46,0%

n.a.

0

2013

2014

2015

Общо
46.0 %

51.2 %

52.0 %

52.0%

32.1%
0.5%

0.5%

0.5%

0.6%

0.6%

n.a.

0.6%

Цел
0
1.15 %
1.20 %
1.20 %
Изходно
0.51%
положение
Постигнат
59.5%
58.2%
47.5%
57.4%
66.5%
67.0%
67,0 %
резултат
Показател 3:
Цел
0
89.77%
91.0 %
91.0 %
Експорт/ БВП
Изходно
60.8%
положение
Постигнат
Показател 4:
n.a.
n.a.
770,31
717,34
663,88
671,10
671,10
резултат
Енергийна
Цел
0
1250.00
1150.00
1150.00
интензивност на
икономиката (кгое
Изходно
1628.16
за 1 000 евро) ***
положение
Постигнат
Показател 5:
29.4 %
19.0 %
7.00 %
3.2 %
3.4 %
3.7 %
3,7 %
резултат
Обем
Цел
0
32.8 %
34.5 %
34.5 %
чуждестранни
инвестиции като
Изходно
26.2%
% от БВП**
положение
* Предварителни данни
** Данните за показателите по години са актуализирани въз основа на преизчисляване, извършено от НСИ/Евростат
*** Съотношение на брутното вътрешно енергийно потребление (в килограми нефтен еквивалент) към БВП (по постоянни цени 2005г. в евро)

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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2.1.1.2 Индикатори на ниво оперативна програма (въздействие/резултат/базов) ключови
индикатори
Стойностите на индикаторите за 2012 г. на ниво оперативна програма, посочени в таблицата по-долу,
отразяват постигнатия напредък от изпълнението на договорите за предоставяне на БФП по операциите
по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007
– 2013, по които към 31.12.2012 г. са извършени окончателни плащания . От началото на изпълнение на
процедурите до 31.12.2012 г. са извършени окончателни плащания по 746 договора, в размер на 186 974
702.10 лв./ 95 600 113.56 eвро/.
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
31.12.2012 г. няма договори в изпълнение по процедури за предоставяне на БФП с област на
въздействие 2.3. „Ефективно използване на енергийни ресурси и подобряване на енергийната
инфраструктура“ по Приоритетна ос 2 на ОП “Конкурентоспособност”;
С изменениe на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономиика“ 2007 - 2013 , одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г., ЕК приема промени на
Анекс 3 „Списък с индикатори“. Конкретните изменения в индикаторите на ниво оперативна програма
(въздействие/резултат/базов), т. нар. Ключови индикатори („core indicators”) се изразяват в отпадане на
Показател 9 (Core indicator) „Допълнителен капацитет за производство на възобновяема енергия“.
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Показатели
Показател 1
Core indicator
Брой създадени работни места

Показател 2
Core indicator
Брой НИРД проекти
Показател 3
Core indicator
Брой проекти за
сътрудничество предприятия –
изследователски институции
Показател 4
Core indicator
Брой създадени НИРД работни
места
Показател 5

Постигнати
резултати

2007
0

Цел

0

Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение

0

Постигнати
резултати

0

Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати

0
0

Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати

0
194

0

2008
0

0

Създадени инвестиции (млн.
евро)

0

0
0
0

0

2011
Общо: 756 работни
места, в т. ч. 318 за
жени и 438 за мъже

2012
Общо: 1371
работни места, в
т. ч. 611 за жени
и 760 за мъже

0

0

0

0

0

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

0

Общо: 68
работни места ,
в т. ч. 30 за жени
и 38 за мъже

728 357,35 евро –
общо в
подкрепените
предприятия в т.ч:
326 631,46 евро –
създадени
инвестиции в малки
предприятия

28 130 146,56 евро –
общо в подкрепените
предприятия в т.ч:

159 броя, в т.ч.:
22
микро
предприятия,
56 малки
предприятия,
60 средни
предприятия и
21 големи
mредприятия

1 606 488,15 евро
създадени инвестиции
в микро предприятия
14 748 932,85 евро –

1 278 520,25 евро
създадени
инвестиции в микро
предприятия

116 676 044.87
евро – общо в
подкрепените
предприятия в
т.ч:

110
0
331

1100

96 897 463,42 евро –
общо в
подкрепените
предприятия в т.ч:

110

Общо: 68 работни
места , в т. ч. 30 за
жени и 38 за мъже
110

119 броя, в т.ч.:
5 микро
предприятия,
45 малки
предприятия,
53 средни
предприятия и
16 големи
mредприятия

275

0
110

0

Общо
Общо: 2770
работни места, в т.
ч. 1209 за жени и
1561 за мъже
2 120

10

0

300

0

2015

275

0

0

2014

10 малки
предприятия

30

0

2013

2120

85

0
0

0

2010
Общо: 624 работни
места, в т. ч. 273 за
жени и 351 за мъже
626

Брой инвестиционни проекти
Определение: брой подкрепени
проекти

Показател 6
Core indicator

2009
Общо: 19 работни
места, в т. ч. 7 за
жени и 12 за мъже

1 100

242 432 012,20
Евро

4 168 282.86
евро създадени
инвестиции в



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
401 725,89 евро –
създадени
инвестиции в
средни
предприятия

2010
създадени инвестиции
в малки предприятия
10 092 227,48 евро –
създадени инвестиции
в средни предприятия
1 682 498,08 евро –
създадени инвестиции
в големи предприятия

2011
17 359 177,14
евро – създадени
инвестиции в малки
предприятия
27 407 018,14
евро – създадени
инвестиции в средни
предприятия
33 493 570,75 евро –
създадени
инвестиции в големи
предприятия

2012
микро
предприятия

2013

2014

2015

Общо

570 млн.евро

570 млн.евро

23 431 951.97
евро – създадени
инвестиции в
малки
предприятия
31 692 036.30
евро – създадени
инвестиции в
средни
предприятия
57 383 773.73
евро – създадени
инвестиции в
големи
предприятия

Показател 7
Core indicator

Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати

0
0

Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел

0
32

Изходно
положение

20
GwH
(енерг

0

200 млн.евро

0

0

Брой проекти за подобряване
на ИКТ в предприятията

Показател 8
Core indicator
Брой проекти за възобновяеми
енергийни източници.
Показател 9
Core indicator
Допълнителен капацитет за
производство на възобновяема
4
енергия

0

0

30 броя, в т.ч.:
2 микро
предприятия,
6 малки
предприятия,
22 средни
предприятия и
0 големи
предприятия

38 броя, в т.ч.:
5 микро
предприятия,
15 малки
предприятия,
14 средни
предприятия и
4 големи
предприятия

133
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0

0

0
0
0

65 броя, в т.ч.:
9 микро предприятия,
34 малки
предприятия,
20 средни
предприятия и
2 големи предприятия

0

33

0

0

0

0

0

0

0
21
GwH

80

0

33

0

80

0
36
GwH

Последваща
оценка

36
GwH

4

Показател 9 (Core indicator) „Допълнителен капацитет за производство на възобновяема енергия“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с
Решение № C(2012) 5768;
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Показатели

Показател 10
Core indicator
Брой проекти в подкрепа на
бизнеса, предприемачеството и
новите технологии

Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение

2007
ия от
вятър
за
2006
г.)
0
0
0

2008

2009

2010

0

11

150

5

553

2011

2012

237

351

2013

2014

2015

Общо

749
2219

2 219

5

В годишните доклади за 2010 г. и 2011 г. е допусната грешка, като е посочена стойност 162. В действителност през 2010 г. са разплатени окончателно 150 ДБФП, което
прави 150 проекта в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии.

По два от ключовите индикатори на ОП „Конкурентоспособност“ се наблюдава значително изоставане в постигане на заложените целеви стойности.
Единият е „Брой проекти за сътрудничество предприятия – изследователски институции“, чиято стойност към края на отчетния период е нулева, тъй като
процедурата BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", чието изпълнение ще доведе
до постигане на целите по него, през 2012 г. е била в процес на оценка и договаряне, като изпълнението на проектите предстои. Другият индикатор с
нулева стойност към 31.12.2012 г. е „Брой проекти за възобновяеми енергийни източници“. Процедурите, водещи до неговото изпълнение са две, като
едната (BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена индустрия“) е обявена през 2011 г. и понастоящем сключените договори по нея са в процес на
изпълнение, а другата (BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“) е обявена в средата на 2012 г., като същата е отворена за
кандидатстване до 31.10.2013 г. Респективно ефектите от изпълнението на проектите по двете процедури ще се проявят до края на програмния период.
Останалите индикатори, които бележат изоставане спрямо поставените цели са: Брой НИРД проекти; Брой създадени НИРД работни места; Брой
инвестиционни проекти; Създадени инвестиции и Брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии. Изоставането в
постигането на целевите стойности се дължи на факта, че те се измерват на база постигнат напредък, вследствие приключило изпълнение на ДБФП,
подадени окончателни отчети и извършени окончателни плащания. Същевременно договорите, чието изпълнение води до повишаване на стойностите на
горецитираните показатели през 2012 г.са все още в процес на изпълнение или са току-що сключени.
Предприетите мерки за преодоляване на изоставането по заложените целеви стойности и резултатите от тях са описани подробно в т. 2.3 от настоящия
доклад, както и в раздел 3 Изпълнение по приоритети.
Като цяло, постигането на така заложените стойности на ключовите индикатори по програмата е реално и осъществимо до края на 2015 г.

10

2.1.1.3 Индикатори за въздействие
Източник на данните за Показател „Продуктивност на труда” е публикуваната в Eurostat информация, а
данните за 2012 г. все още не са налични. Данните за 2008 г., 2009г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. за
показател „Принос на МСП в БВП” не могат да бъдат предоставени от Националния статистически
институт, тъй като не се поддържат такива. Посочените по-долу данни по показателя представляват
дял на МСП в брутната добавена стойност (БДС), което предпоставя разликата между постигнатите
резултати, спрямо заложените целеви стойности. Непредставените в настоящия доклад данни не са
налични към датата на изготвяне на доклада и ще бъдат представени в Годишния доклад за 2013 г.
Индикатори
Продуктивност на
труда
(EС27=100)
Определение:
количество
произведена
продукция на
единица труд.

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

2.1.2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Постигнат
резултат

37.5
%

39,7 %

40.0 %

41.3%

44,0%

n.a.

Цел

36,4%

37,8%

39,2%

40,8%

42,4%

44%

Изходно
положение

34,1
%

Постигнат
резултат
Цел

23.41
%
23,2%
2004
–
22,2%

65,75%
*
25,7%

64,57%
*
27,3%

62,41%
*
28,5%

61,88%
*
29,6%

Изходно
положение

2013

2014

Общо
44,0%

45,6%

45,6%

n.a.
30,1%

2015

61,88%
32,3%

32.3%

Финансова информация (всички финансови данни се изразяват в евро)
Общо
финансиране по
оперативната
програма (от
Съюза и от
държавитечленки)
а

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

Основа за
изчисляване на
вноските от
Съюза
(публични или
общи разходи)

B

Обща сума на
сертифицираните
допустими разходи,
платени от
бенефициентите (1)

c

Съответстващо
публично участие (1)

d

210 692 798
EUR

Коефициент на
изпълнение в
проценти

e=c/a за общите
разходи или е =
d/a за
публичните
разходи
2.57 %

(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)
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
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
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

не се прилага

Публично
участие

8 965 517.23 EUR

5 423 655.87 EUR
не се прилага

529 000 000
EUR
не се прилага

19.57 %
Публично
участие

200 846 512.33 EUR

103 521 896.12 EUR

350 000 000
EUR
не се прилага

99.72 %
Публично
участие

349 005 353.31 EUR

349 005 353.31EUR

37 656 852 EUR
не се прилага

не се прилага

не се прилага

5.29 %
Публично
участие

1 990 936.05 EUR

1 990 936.05 EUR

не се прилага
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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
Общ сбор

2.1.3

34 865 901 EUR
не се прилага

1 162 215 551
EUR

10.88 %
Публично
участие

3 792 288.42 EUR

3 792 288.42 EUR

не се прилага

564 600 607.34 EUR

463 734 129.77 EUR

39.90 %

Информация за разбивката на усвояването на фондовете
Информация в съответствие с разпоредбите на част В от приложение II от Регламент 1828/2006.

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

Форма на
Приорите финанси
тна тема
ране
07
01
04
01
03
01
02
01
08
01
09
01
15
01
05
01
43
01
06
01
35
01
05
02
09
03
64
02
08
02
81
01
85
01
86
01

Икономич
Терит
еска
ория
дейност
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Местопол
ожение
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

Отпусната
вноска от
Общността (с
натрупване)

25 013 260.01 EUR
47 084 559.11 EUR
2 291 467.19 EUR
3 335 611.83 EUR
247 718 496.16 EUR
9 009 249.48 EUR
19 717 133.89 EUR
19 647 572.59 EUR
33 526 205.22 EUR
1 147 500.00 EUR
39 937 382.23 EUR
55 377 500.00 EUR
85 000 000.00 EUR
28 772 500.00 EUR
127 500 000.00 EUR
17 756 359.18 EUR
19 480 308.24 EUR
8 965 077.00 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. 6
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 2012 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”.
2.1.4.2. Микро, малки и средни предприятия
Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
6

Информация за предоставяната подкрепа включва процедури, обявени през 2010 г. без краен срок за
кандидатстване, процедури с предварителен подбор на проекти и с няколко крайни срока за кандидатстване, които
са обявени през 2011 г., както и процедури, които са обявени през 2012 г.
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През 2012 г., освен посочените по-горе две процедури за стартиращи иновативни предприятия, отворени
за кандидатстване от микро, 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”
 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”
 BG161PO003-2.1.11 „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”;
 BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“.
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 2012 г. подкрепа на големи предприятия
се предоставя по 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”;
 BG161PO003-2.1.12 "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”:
 BG161PO003-1.2.02 „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”.
 BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“.
2.1.4.5. Научни организации
През 2012г. подкрепа за научните организации се предоставя по По Приоритетна ос 1 „Развитие на
икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” по процедура:
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 BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в
България“, обявена на 20.12.2012 г.
2.1.4.6. Други организации
По Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“
 BG161PO003-1.2.05 “Създаване на научно-технологичен парк“
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”;
 BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“.
2.1.4.7 Предоставена подкрепа по целеви групи по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за
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 предоставя достъп до финансов ресурс на МСП за рискови капиталови
инвестиции под формата както на собствен, така и на внесен капитал. Фондът 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” 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 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 фондът 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” - Фонд за инвестиции в компании в етап на растеж и Мецанин фонд,
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.
Допустим бенефициент по Инструмента за промотиране на предприемачеството и предоставяне на
първоначално финансиране са иновативни стартиращи бизнеси под формата на дялови инвестиции,
като инструментът се характеризира с две особености - две фази на финансиране, съобразено с
развитието на предприятието и възможност за консултации от група професионалисти в различни
сектори от бизнеса (ментори).
В резултат от предоставената подкрепа по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на
предприятията” през 2012г. по „Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на
първоначално финансиране“ са подкрепени 20 стартиращи предприятия, от които 18 микро и 2 малки
предприятия със стойност на инвестициите 1 116 188.75 лв. (570 707 евро) за микро и 444 484.89 лв.
(227 265 евро) за малки предприятия. По инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от
заеми“ са подкрепени 1388 предприятия, от които 895 микро, 390 малки и 103 средни предприятия със
стойност на отпуснатите заеми съответно 57 780 175.93 лв. (29 542 988 евро) за микро, 58 176 184.36 лв.
(29 745 467 евро) за малки и 57 867 345.94 лв. (29 587 558 евро) за средни предприятия.
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2.1.4.8 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“), Български институт за стандартизация (БИС) и Държавна агенция за
метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
2.1.4.9 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.
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 2012 г. възстановеното публично участие е в размер на 178 594.95 лв (91 315.55 евро) , както следва:
 възстановено публично участие по Приоритетна ос 1 – 5 840.56 лв.(2 986.28 евро);
 възстановено публично участие по Приоритетна ос 2 – 170 260.83 лв. (87 054.32 евро);
 възстановено публично участие по Приоритетна ос 4 – 1 849.37 лв. (945.58 евро);
 възстановено публично участие по Приоритетна ос 5 – 644.19 лв (329.37 евро).
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 2012 г. процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
През 2012 г. са обявени пет процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с обща
стойност на БФП 261 млн. евро и една покана за заявяване на интерес за избиране на финансови
посредници по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията” на ОПК.
Обявени процедури за предоставяне на БФП през 2012 г. по Приоритетна ос 1 „Развитие на
икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”:
 BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в
България“. Процедурата е обявена на 20.12.2012 г. с краен срок за кандидатстване: 15.03.2013 г.
 BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“. Процедурата е обявена на
10.12.2012 г. с краен срок за кандидатстване: 28.12.2012 г. Конкретен бенефициент по процедурата е
„София Тех Парк“ ЕАД.
Обявени процедури за предоставяне на БФП през 2012 г. по Приоритетна ос 2 „Повишаване
ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”:
 BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ , обявена на 28.06.2012 г. без
определен срок за кандидатстване, но не по-късно от 31.10.2013 г.
 BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”.
Процедурата е обявена на 06.12.2012 г. с краен срок за подаване на проектното предложение - 12.12.2012
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г. Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ по процедурата е Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма на Република България (МИЕТ).
Обявени през 2012 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” и във връзка с подписано на 06.06.2012 г. изменение на Рамковото и
Финансово Споразумения, структуриращи изпълнението на Инициативата JEREMIE в България, с което
средствата за инструменти за финансов инженеринг по ОПК се увеличават до 349 млн. евро, на
27.07.2012 г. е обявена покана за заявяване на интерес No. JER-009/6 по „Инструмент предоставящ
финансиране с елемент на споделяне на риска“.
Обявени през 2012 г. процедури за директно предоставяне на БФП по Приоритетна ос 4
„Укрепване на международните пазарни позиции на българските предприятия“:
 BG161PO003-4.3.02 „Подобряване на бизнес средата за българските предприятия – подобряване
на националната инфраструктура по качество“, обявена на 27.02.2012 г. с краен срок за
кандидатстване – 15.05.2012 г. Конкретен бенефициент по процедурата е Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор.
2.1.6.2 Актуализиране на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2012 г. и
процедури от ИГРП за 2012 г., които не са обявени.
В рамките на КН на ОПК, състоял се през месец декември 2011 г. е одобрена ИГРП за 2012 г, която
съдържа две процедури за предоставяне на БФП – процедура „Енергийна ефективност и зелена
икономика” и процедура „Създаване и развитие на регионални бизнес-инкубатори”. През месец
септември 2012 г. е извършена промяна в ИГРП за 2012 г. с цел оптимизиране на възможностите, които
ОП „Конкурентоспособност“ предоставя на българския бизнес и ускоряване на договарянето по
програмата. Съгласно изменението за обявяване през 2012 г. са включени следните три процедури:
BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“, BG161PO003-1.2.04 „Развитие на
приложните изследвания в изследователските организации в България“ и BG161PO003-4.3.02
„Подобрявене на бизнес средата за българските предприятия – подобряване на националната
инфраструктура по качеството“. И трите процедури бяха част от ИГРП за 2011 г., но се наложи техният
старт да бъде отложен във времето поради необходимостта от допълнително изясняване на някои от
параметрите, свързани със структурата на конкретния бенефициент по отношение на процедурата за
научно-технологичния парк и забавяне в процеса по нотификация по процедура BG161PO003-1.2.04
„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“. В изменението на
ИГРП за 2012 г. е добавена и една нова процедура - BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна
газова връзка България – Сърбия“, както и отпада процедура „Създаване на регионални бизнес
инкубатори“ поради липсата на резултати и анализ от изпълнението на вече сключени договори по
предходна аналогична процедура, обявена на 26.11.2010 г.
2.1.6.3 Приложими режими на държавни помощи по процедурите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на оперативната програма, обявени през 2012 г.
По процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ (номер на помощта в
ЕК – SA.35127) разходите за дълготрайни активи се финансират по реда на Регламент (ЕО) № 800/2008
на Комисията, а разходите, които са извън обхвата на посочения регламент, се финансират при
условията на минимална помощ/de minimis/. По останалите четири процедури за подбор на проекти,
обявени през 2012 г., предоставяната безвъзмездна финансова помощ не представлява държавна помощ.
По процедура BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“ по отношение на
конкретния бенефициент помощта ще бъде пренотифицирана, а по отношение на ползвателите на
научно-технологичния парк, в случаите когато са налице условията на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС, ще бъдат
прилагани условията, установени в Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006г. и
Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година. Процедура BG161PO003-1.2.04
„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“ е обявена в
съответствие с Рамката на Общността за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност
и иновации съгласно чл. 3.1.1. „Публично финнасиране на неикономически дейности“. Предоставянето
на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в съответствие с Решение на ЕК №
SA3407(2012)/N.
2.1.6.4 Информация за предложени през 2012 г. промени в Оперативната програма
През 2012 г. не са предлагани промени в Оперативната програма от УО на ОПК. С Решение на ЕК № C
(2012) 5768/10.08.2012 г. са одобрени предложените през 2011 г. от страна УО на ОПК изменения в
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оперативната програма, които са подробно описани в Годишния доклад за изпълнението на ОП
„Конкурентоспособност“ за 2011 г.
2.1.6.5 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”
По отношение на Приоритетна ос 1:
При спазване на правилото „80 % за микро, малки и средни предприятия към 20% за големи предприятия,
от общия бюджет на Приоритетна ос 1 на ОП „Конкурентоспособност”, който е в размер на 412 072 974.33
лв.(210 692 798 евро), за микро, малки и средни предприятия са предназначени 329 658 379.46 лв.(168 554
238.40 евро), а за големи предприятия – 82 414 594.87 лв. (42 138 559.60 евро.)
През 2012 г. са договорени средства за микро, малки и средни предприятия на стойност 95 846 481.72 лв.
(49 006 279.64 eвро) и 38 156 308.21 лв. (19 509 309.85 eвро) за големи предприятия. Към 31.12.2012 г.
договорените средства по оста са както следва:
•
Микро, малки и средни предприятия - 123 463 011.20 лв. (63 126 603.54 eвро)
•
Големи предприятия - 55 377 407.61 лв. (28 314 453.22 eвро)
По този на начин от предвидените по Приоритетната ос средства за големи предприятия остава сума в
размер на 27 037 187.26 лв. (13 824 106.38 евро.), а за микро, малки и средни предприятия - 88 189 422.16
лв. (45 091 227.20 евро.)
По отношение на Приоритетна ос 2:
При спазване на правилото „80 % за микро,малки и средни предприятия към 20 % за големи предприятия”,
от общия бюджет на Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност”, който е в размер на 1 034 618
200.00 лв. (529 000 00 евро), за малки и средни предприятия са предназначени 827 694 560.00 лв.(423 200
000.00 евро), а за големи предприятия – 206 923 640.00 лв. (105 800 000.00 евро.)
През 2012 г. са договорени средства за микро, малки и средни предприятия на стойност 265 531 988.17 лв.
(135 766 432.24 eвро) и 89 723 710.65 лв. (45 875 708.48 eвро) за големи предприятия. Към 31.12.2012 г.
договорените средства след приспадане на наложена плоска финансова корекция по оста са както следва :
 Микро, малки и средни предприятия - 518 272 091.74 лв. (264 992 377.41 eвро)
 Големи преприятия - 211 488 163.44 лв. (108 133 839.57 eвро)
 Изграждане на газова връзка България – Сърбия - 91 893 567.26 лв. (46 985 155.57 eвро)
Договорените средства за големи предприятия са 20.44 % от бюджета на оста.
2.1.6.6 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.
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 BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" през 2012 г. са подписани 12 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" през 2012 г. са подписани 38 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.
По процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ през 2012 г.
са подписани общо 110 договора, по които се предоставя подкрепа на стартиращи иновативни
предприятия с висок иновативен потенциал в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и
услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката.
По процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на
българските предприятия” през 2012 г. са сключени 78 бр. договори, по които 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
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засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното
развитие на предприятията.
В рамките на обявената в края на 2012 г. процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните
изследвания в изследователските организации в България“ се насърчава укрепването и развитието на
капацитета на българските научни институции за изпълнението на успешни програми за научноизследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и модернизиране на
оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.
Пряко насочена към развитието на националната про-иновативна инфраструктура е също и обявената
през 2012 г. процедура BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“. Той ще бъде в
София и за неговото изграждане е предвиден бюджет от 97.79 млн. лв.(50 млн. евро.) Целта му е да се
превърне в център на върхови постижения, който да привлича водещи изследователи и да служи като
модел за създаването на други 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 се подпомогне развитието на иновационната среда в България.
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 BG161РО003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни
предприятия" са сключени общо 297 договора в подкрепа за разширяване на дейността им чрез
технологично обновление, подобряване на управлението, въвеждане на нови продукти, услуги и процеси
в резултат на Решение на УО на ОПК, одобрено от Комитета за наблюдение за увеличение на общия
бюджет по процедурата. 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.
По процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори" с цел
същите да предоставят услуги с висока добавена стойност за устойчивото и конкурентоспособно
развитие на предприятията в отделните региони на страната, се подкрепят 17 инкубатора.
През 2012 г. подкрепа по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”, получават
30 големи предприятия за преодоляване на 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.
По обявената за кандидатстване през 2012 г. процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и
зелена икономика“ се предоставя подкрепа на МСП за реализирането на проекти, свързани с
подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии,
използвани в малките и средни предприятия, както и с намаляване на енергоемкостта и
неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване на полезни за околната среда, намаляващи
отпадъците и енергоспестяващи производствени технологии.
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 16 бенефициента по
процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България".
Общата цел на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007- 2013 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.
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.
2.1.6.7 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
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013 има специален фокус
върху създаването на нови работни места, премахване на бариерите за равен достъп, както и
недопускане на дискриминация, основана на пол, образование, религия и възраст.
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Изпълнението на всички приоритети на програмата се основава на принципите на равните възможности
и недопускането на дискриминация. Равнопоставеността между мъжете и жените и недискриминацията
са принципи, спазени и при обявяването на процедурите за подбор на проекти през 2012 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 се следи за недопускане на
бариери за равен достъп до работа, както и дискриминация, основана на полов, етнически, възрастов или
друг признак.
КН на ОПК от своя страна също следи за спазването на принципа, а индикаторите на оперативната
програма, където е приложимо, отчитат равнопоставеността на половете.
От началото на програмния период към 31.12.2012 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 са извършени
окончателни плащания е 2770 работни места (от тях 1209 жени и 1561 мъже) при заложена стойност за
средата на програмния период от 626 броя създадени работни места. Конкретно през 2012 г. от страна на
бенефициентите са отчетени 1371 открити работни места (от тях 611 жени и 760 мъже). 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. Той е водещ в процеса на програмиране, подготовка, финансиране, наблюдение
и оценка на ОПК.
2.1.6.8 Установени процедури и постигнати резултати при разрешаване на обжалване от страна на
бенефициентите
С ПМС № 80/23.04.2012 г. на Министерския съвет, в сила от 01.05.2012 г., за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет са внесени изменения в Устройствените правилници на
МИЕТ и ИАНМСП. С изменението правата и задълженията на ИАНМСП като Междинно звено по ОП
„Конкурентоспособност“ се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
в МИЕТ – Управляващ орган на програмата. Целта на осъществените промени е ускоряване процесите
на оценка, изпълнение, верификация и плащане към крайните бенефициенти чрез обединяване на двете
структури в единен орган.
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., посл. изм., бр. 54 от 15.07.2011 г., бр. 60 от
07.08.2012 г. в сила от 07.08.2012 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.
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 съответния ред.
През 2012 г. се водят 8 дела от компетентния административен съд, с които се оспорва
законосъобразността на решенията на ДО. След обединението на МЗ с УО, по реда на Устройствения
правилник на МИЕТ, процесуалното представителство по заведени дела, свързани с кандидатстването и
изпълнението на договори за БФП по ОП „Конкурентоспособност“ е на дирекция „Правна“.
Информация по процедури за получени жалби и възражения от кандидати по процедури за
предоставяне на БФП в периода на оценката и след издаване на Решение на Ръководителя на УО
за финансиране на успешните проектни предложения:
Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”
 По процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за
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технологичен трансфер” са получени 5 жалби, които са разгледани и отхвърлени от
Оценителната комисия (ОК).
 По процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи
технологични центрове” са подадени 2 жалби, разгледани и отхвърлени от ОК.
 По процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез
подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“ няма постъпили възражения.
 По процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” за 5-те сесии на оценка са получени
общо 7 възражения, които са били неоснователни.
 По процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" са
постъпили 8 жалби и възражения срещу решения за отхвърляне на проектни предложения.
Жалбите са разгледани по реда на процедурите, при което едно от проектните предложения е
върнато за оценка.
 По процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на
българските предприятия” са подадени 9 жалби в законоустановения срок след извършване на
оценка на етап „Административна оценка и допустимост“. Една жалба е уважена и проектното
предложение е разгледано на етап „Техническа и финансова оценка“. След приключване на
цялостната оценка са подадени две жалби - една относно отхвърлено проектно предложение
поради нисък брой точки (жалбата не е уважена) и една за отхвърляне на етап административно
съответствие и допустимост, но тъй като жалбата е подадена извън нормативно определения
срок за обжалване (5 работни дни) същата не е разгледана.
Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна
бизнес среда” на ОП „Конкурентоспособност”
 По процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и
въвеждане на системи за управление в предприятията" в срок са постъпили общо 38 жалби.
Установено е, че 4 от кандидатите са неправомерно отхвърлени на етап оценка на
„Административно съответствие и допустимост“ и са върнати за последваща оценка.
 По процедура BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
са подадени 27 възражения срещу предложението за отхвърляне на проектните предложения по
реда на чл. 24, ал. 6 от ПМС № 121/31.05.2007 г. След разглеждането им в оценителния процес са
върнати 3 проектни предложения на етап „Техническа и финансова оценка“.
 По процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”
след етап „Административна оценка и допустимост в срок “ са постъпили 12 възражения,
окончателно са отхвърлени 7 проектни предложения, а 5 са върнати в оценка за следващия етап –
„Техническа и финансова оценка“.
 По процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” са получени 3 възражения
след етап „Административно съответствие и допустимост“, които след назначена проверка са
счетени за неоснователни.
 По процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ е
постъпила една жалба, счетена за неоснователна.
Информация за получени жалби по време на изпълнение на договорите за БФП:
Постъпилите жалби и възражения при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ
могат да се разделят на две основни групи:
1. Жалби и възражения срещу неверифицирани от УО дейности/разходи, съответно налагане на
финансови корекции при одобрение на отчетите. Постъпилите през отчетния период жалби и
възражения от бенефициенти по Приоритетни оси 1 и 2 са 22, като 7 от тях са по Приоритетна ос 1.
2. Жалби и възражения срещу извършен от бенефициентите избор на изпълнител по реда на ПМС
№ 55/2007г. Постъпилите през отчетния период жалби и възражения от кандидати за подизпълнители по
Приоритетни оси 1 и 2 са общо 18, като 7 от тях са по Приоритетна ос 1. Преобладаващата част от
възраженията са за некоректно отхвърлени оферти на кандидати при провеждане на процедура „открит
избор“ на изпълнител, както и срещу залагане на ограничаващи конкуренцията условия в тръжната
документация.
Съгласно вътрешните правила на УО на ОПК, жалбите и възраженията на кандидатите по процедури по
ЗОП са разгледани съгласно процедурите за администриране на нередности.
2.1.6.9 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
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Съгласно ПМС № 18 от 04.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, като член на Съвет
АФКОС, УО е длъжен:
- При иницииране на проверка от ОЛАФ да уведомява незабавно Дирекция "Координация на
борбата с измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните
работи (МВР) и Министъра по управление на средствата от Европейския съюз.
- Да предоставя писмена информация на Дирекция "Координация на борбата с измамите със
средства на Европейския съюз (АФКОС)" в МВР 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 да
представя копие от тези документи на Дирекция "Координация на борбата с измамите със средства на
Европейския съюз (АФКОС)" в МВР и Министъра по управление на средствата от Европейския съюз в
5-дневен срок от получаването им.
С ПМС № 3 от 13.01.2012 г. са приети изменения и допълнения на 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. (НОПАНФИПСЕС). Измененията са
обнародвани в бр. 6 на ДВ от 20.01.2012 г. В съответствие с измененията, през отчетния период е
актуализирана глава 11 „Администриране и управление на нередности“. Актуализацията отразява
влезлите през 2012 г. изменения и допълнения на НОПАНФИПСЕС, измененията на законодателството
на ЕС по отношение на администрирането на нередности, както и промяната в структурата на УО.
В съответствие с изменение на ПМС № 18 и НОПАНФИПСЕС през отчетния период е актуализирана
декларацията, която служителите от УО подписват, че са запознати с определението за нередност
съгласно Регламент 1083/2006 на Съвета, с НОПАНФИПСЕС, както и с определението за измама.
Съгласно вътрешните правила и насоките за кандидатстване при подписване на договорите за БФП
бенефициентите подписват декларация, че са запознати с определението за нередност съгласно
Регламент 1083/2006 на Съвета и с определението за измама.
 Съгласно нормативните актове УО поддържа Регистър на получените сигнали за нередности и
измами. Постъпилите сигнали, включително и анонимните, се регистрират в деловодната система на
МИЕТ, след което се регистрират в регистъра и в ИСУН в слуай, че сигналът реферира към конкретен
договор.
 УО докладва на дирекция АФКОС към МВР по реда на Раздел Втори от НОПАНФИПСЕС
всички случаи на регистрирани нередности, както и промените в обстоятелствата по вече регистрирани
нередности.
 Докладването се извършва чрез попълване на информацията за нередностите и тримесечните
уведомления в ИСУН и в платформата IMS (за подлежащите за докладване до ЕК нередности), и
попълване на Приложение № 3 към чл. 18, ал. 6 от НОПАНФИПСЕС.
 Към приложение № 3 се изпращат на електронен носител извлечения от регистър на получени
сигнали за нередности и измами и регистър на нередностите.
 На основание чл. 12, ал. 1 от НОПАНФИПСЕС се стартира проверка по всеки един от
регистрираните сигнали. Проверката приключва с доклад от началника на отдел ЗВКН до Ръководителя
на УО и решение на ръководителя за установяване/липса на нередност.
 В случай на установена нередност, сигналът се прекратява и се стартира процедура за
регистриране на нередност. На основание чл. 14, ал. 1 от НОПАНФИПСЕС нередността се установява с
Решение на РУО, съдържащо мотивирано заключение въз основа на конкретни факти.
 Приключването на нередностите се извършва при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 30
от НОПАНФИПСЕС с Решение на РУО, препис от което се изпраща на заинтересованата страна.
В отчетния период в Регистъра на получени сигнали за нередности и измами на УО са регистрирани
общо 124 сигнала по Приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 на ОПК.
Броят на регистрираните от УО и МЗ сигнали до 30.04.2012 г. е 33, от които регистрираните в МЗ са 26.
След сливането, от 01.05.2012 г. до края на годината в общия регистър са регистрирани 91 сигнала. По
всеки един от тях УО е предприел проверка като по 118 от регистрираните в периода сигнали
проверките са приключили. В резултат на проверките са регистрирани 40 нови нередности. В резултат
на установените нередности и предприетите действия през 2012 г. са възстановени като главница
204 200,73 лв. БФП по ОПК.
През отчетния период са регистрирани 4 нередности – подозрение за измама. Две от тях са за подаване
на Декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП с невярно съдържание, разкрити по време на изпълнението на
договорите. Другите два случая, касаят опит за фалшифициране на Общите условия на договора на
бенефициента, и опит за отчитане на оборудване, доставено преди влизане в сила на договора за БФП.
Случаите са докладвани до ЕК и са предадени за проверка от компетентните органи.
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95 % 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.
Основната част от сигналите са свързани с нарушения на процедурите за избор на изпълнител съгласно
ПМС № 55/2007 г., при което при плащане се налагат финансови корекции на основание чл. 98 от
Регламент (ЕС)1605/2006 г. на Съвета и ПМС № 134 от 5.07.2010 г. и писмените правила за налагане на
финансови корекции. Преобладаващата част от регистрираните нередности са свързани с верифицирани
от УО средства, установени от СО и ОО като недопустими. Една от констатациите на СО е с
хоризонтален характер и касае разминаване между начина на отчитане на средства за възнаграждение и
изискванията на бюджета. Същата е довела до регистрирането на 12 нередности по процедура
2007/BG161РО003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни
предприятия”.
През 2012 г. дирекция АФКОС извърши 2 проверки на място. Във връзка с регистрирана нередност –
подозрение за измама с НИН РК/10/РР/011 за бенефициент „Ви Ал-В“ ООД, както и за
административно–контролна проверка на място на администрирането на нередности за периода
01.04.2011 г. – 30.06.2012 г.
През отчетния период не са констатирани многократно повтарящи се нередности и такива със системен
характер.
Във връзка с годишния план за посещение на място след приключване изпълнението на договорите за
БФП се установиха две нередности, изразяващи се в нарушение на следдоговорните задължения
вследствие обявени процедури по несъстоятелност. От страна на УО са предприети мерки
бенефициентите да се проверяват ежемесечно (предвид кратките срокове за предявяване на вземанията)
за възникване на: образувано производство по несъстоятелност, съответно обявяване в несъстоятелност
на търговските дружества – бенефициенти по ОПК.
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 не са идентифицирани
проблеми, свързани със спазване правото на Общността.
2.3 Срещнати значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им
Значителни проблеми, срещнати при изпълнението на оперативната програма, включително, когато е
целесъобразно, обобщаване на сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква
(г) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички предприети от управляващия орган или
мониторинговия комитет мерки за тяхното разрешаване.
С цел ускоряване процесите на оценка, изпълнение, верификация и плащане към крайните
бенефициенти и оптимизиране на управлението на ОП са предприети структурни промени. С ПМС № 80
от 23.04.2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ, бр.
33 от 2012 г., в сила от 1.05.2012 г.) дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИЕТ
и Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации“ в ИАНМСП се обединяват в една структура –
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на МИЕТ. По този начин е закрито
Междинното звено, а функциите на Управляващ орган се осъществяват от новата административна
структура – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК).
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” превърна в свой основен приоритет навременното
и максимално усвояване на предвидените по ОПК средства и въвеждането на мерки за оптимизиране
процеса на кандидатстване 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 (вкл. чрез стартиране на процесите по изменение на ПМС 236/ 2007 г. и ПМС 55/2007 г. и
увеличаване на размера на авансовите плащания) и премахване на трудностите пред българските
предприятия в процеса на подготовка, кандидатстване и изпълнение на финансираните по ОПК проекти.
Разработени са редица предложения за промяна в процедурите и нормативната база, които доведоха до
облекчаване на достъпа до финансиране на бизнеса и повишаване усвояемостта на средствата.
В резултат от предприетите мерки, се наблюдава съкращаване на сроковете за оценка на проектни
предложения, разглеждане на отчети по ДБФП и извършване на плащания към бенефициенти, което
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намалява риска от автоматично отписване на средства към края на програмен период 2007-2013 г.
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 оценка 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
 На етап подаване на проектното предложение 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. По този
начин се дава шанс на повече и по-качествени проекти да преминат през отделните етапи на оценка,
като това води до намаляване на броя на проектните предложения, отхвърлени на база формални
критерии и съответно до увеличаване на броя на разгледаните по същество проекти
 С процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обявени през 2012 г. се
създаде възможността на етап кандидатстване да се представят от страна на кандидатите извлечения от
каталози на производители/ доставчици и/или проучвания в интернет за предвиденото за закупуване по
проекта оборудване с цел определяне на реалистичността на разходите за закупуване на активи, без да се
изисква задължителното представяне на оферти. Тази мярка доведе до оптимизиране на процеса на
подготовка на проектните предложения от страна на кандидатите при окомплектоване на допълнително
изискуемите документи.
 Въведена е възможността за електронно кандидатстване по процедура „Развитие на
приложните изследвания в изследователските организации в България”, обявена на 20.12.2012 г. Това
предостави възможност проектните предложения да бъдат подавани и по електронен път, като
кандидатите могат да избират дали да кандидатстват по традиционния ред или електронно. Резултатът
от предприетата мярка е максимално улесняване на процеса на кандидатстване по програмата.
 Продължава да се работи в посока търсене на начини в бъдеще да се признават разходите за
повишаване на капитала на предприятията на база дълготрайни нематериални активи.
2.3.2 Предприети действия за улесняване на кандидатите по процедурите по ОПК по време на
процеса на оценка на проектните предложения
През 2012 г. продължават да са в сила предприетите през 2011 г. мерки за улесняване на кандидатите в
процеса на оценка на получените проектни предложения, като в допълнение през 2012 г. са предприети
и следните действия:
 Предоставя се срок от 5 работни дни за представяне на разяснения и/или документи на етап
„Административно съответствие и допустимост”, изискани допълнително от Оценителната комисия,
като е предвидена възможността за определяне на срок по-дълъг от 5 работни дни за получаване на
документи, в случай че за тяхното издаване е необходим такъв. Решението за срока, в рамките на който
кандидатите трябва да представят исканите документи, се взема от оценителната комисия, като този
срок се прилага еднакво за всички кандидати;
 В случай че кандидат е предоставил документи и/или разяснения, но същите не съответстват на
изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване или на указанията, предоставени от оценителната
комисия в първоначалното искане, същите се изискват повторно по преценка на Оценителната комисия,
със срок от 3 работни дни за получаването им;
 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. Също така, в случай че Оценителната
комисия установи, че кандидатът не е представил някой от документите, посочени в Насоките за
кандидатстване по съответната процедура като придружителни или ги е предоставил, но не съответстват
на изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване, които на етап „Административно съответствие
и допустимост“ не са изискани, същите могат да бъдат изискани допълнително от Оценителната
комисия, придържайки се към сроковете, описани в предходната точка;
 С цел намаляване на административната тежест спрямо кандидатите на етап „Техническа и
финансова оценка” се предоставя възможност Оценителната комисия допълнително да изисква работен
лист 2 „Източници на финансиране” и/или работен лист 3 „Допълнителни разходи, свързани с
изпълнението на проекта” от бюджета, съответстващи на проектното предложение, както и работен лист
1, ако същият е представен само на електронен носител;
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 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 по
този начин се улесняват кандидатите в процеса на тяхната подготовка;
 В Наръчника по ОПК (Вариант 1), в сила от 20.12.2012г., е предвидена нова процедура по
договаряне, съгласно която екипът по договаряне изготвя и изпраща уведомления до одобрените за
финансиране кандидати, съдържащи както искания за представяне на документи за проверка на
допустимостта на кандидатите, предложени за финансиране, така и покана за сключване на договор за
безвъзмездна финансова помощ по образец (определен ден и час). По този начин на екипа по договаряне
се предоставя възможност за гъвкаво планиране на броя на кандидатите, които да бъдат поканени и
документално проверени в рамките на един работен ден. Кандидатите, които бъдат поканени и
представят всички изискани официални документи и декларации в изискуемия формат могат да сключат
договор веднага, без да е необходимо да изчакват произнасяне на ръководителя на ДО по общия доклад,
обхващащ всички кандидати, обект на документална проверка, каквато е уредбата до момента. С
предвидения в новия наръчник начин на договаряне се елиминира досегашната практика на
първоначално представяне на документи от страна на кандидатите, последващо извършване на
документална проверка, поредица от писмени искания относно липсващи и/или несъответстващи на
изискванията документи, и сключване на договор едва след произнасяне на ръководителя на ДО по
доклада, обхващащ всички кандидати или част от кандидатите на сесии.
 Аутсорсинг на администрирането на част от ОПК – част от процеса по оценка и последваща
верификация на проектите, които се финансират по линия на съвместно изпълняваната с ЕБВР
Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“, е изнесена извън
администрацията към избрани в резултат от проведена обществена поръчка външни изпълнители.
Предприетите мерки на етап оценка на проектните предложения като цяло доведоха до
намаляване на административната тежест по отношение на кандидатите по програмата, както и
до намаляване на броя на отхвърлените проектни предложения на база на формални критерии.
2.3.3 Предприети действия на етап изпълнение на договорите
През 2012 г. след обединението в единен орган на УО и МЗ, беше постигнато допълнително
съкращаване на сроковете за преглед и произнасяне от страна на ДО по всички отчети и документи. В
допълнение, УО полага усилия за подобряване на ефективността на управлението на програмата чрез
реорганизиране на процедурите по наблюдение и контрол на изпълнението на ДБФП.
 За да се осигури успешно изпълнение на ДБФП КН на Оперативна програма
„Конкурентоспособност” взе решение за удължаване на срока за изпълнение на дейностите по
сключените договори по процедури BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” и BG161PO003-2.1.06 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия” с до 6 месеца.
 Във връзка с изпълнението на договори за БФП по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за
създаване и развитие на бизнес инкубатори”, УО на ОПК взе Решение № РД-16-1514/01.11.2012 г. за
допустима промяна на Приложение Б (Бюджет) чрез сключване на допълнителни споразумения след
подаване на искане за изменение от страна на бенефициентите. Решение № РД-16-1514/01.11.2012 г.
дава възможност да бъдат направени изменения в количествено-стойностните сметки от бюджетни
редове 2 „Разходи за строителство, свързано с изграждане, преустройство или разширяване на сгради,
върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови
или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори“ и/или 3 „Разходи за строително-монтажни
работи, свързани с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или
участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на
съществуващи бизнес инкубатори“. С оглед на настъпилата промяна, с бенефициентите по посочената
процедура, които уведомят ДО и мотивирано обосноват необходимостта от прилагане на изменението,
се сключват допълнителни споразумения след представяне на одобрен технически проект, съдържащ
документацията по чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, актуализирана количествено-стойностна сметка като част от техническия
проект и разрешение за строеж, издадено след подписване на договора за БФП.
 Във връзка с разширяване обхвата на лицата по § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на
Търговския закон е направена дерогация на чл.4 от от Приложение II към договорите за БФП по
Приоритетни оси 1 и 2 с Решение № РД-16-1372/16.10.2012 г., допълнено с Решение № РД-161651/28.11.2012 г. и са служебно изготвени и подписани от ДО допълнителни споразумения към всички
действащи договори.
Резултатите от предприетите мерки са разгледани в Раздел 3 на доклада „Изпълнение по приоритети“.
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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 оказаха следните законодателни
промени на национално ниво:
1. ПМС № 80 от 23.04.2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет (обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.), касаещо преминаването на правата и
задълженията на ИАНМСП в качеството й на Междинно звено към Управляващия орган и
сформирането на единна административна структура – Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”.
2. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИД на ЗОП, обн.,
ДВ, бр. 93, от 25.11.2011 г., в сила от 26.02.2012 г.), както и със измененията и допълненията през 2012 г.
(обн. ДВ. бр. 33 от 27.04.2012 г., ДВ. бр. 38 от 18.05.2012 г. и ДВ. бр. 82 от 26.10.2012 г.) са направени
промени в ЗОП, оказващи положително въздействие чрез създаване на по-голяма яснота, създаване на
по-голяма гъвкавост и облекчаване на процеса на провеждане на процедурите/реда за възлагане на
обществени поръчки, финансирани със средства от ОПК. По-конкретно положителните резултати се
проявят в следните насоки:
2.1. Опростена е структурата на законодателството в областта на обществените поръчки постигнато чрез отмяна на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и отпадане на
предвидените в нея процедури. Това води до намаляване вида на процедурите и броя на режимите,
които бенефициентите-възложители следва да прилагат при възлагане на договорите за обществени
поръчки. Промените са отразени в новата редакция на чл. 14 от ЗОП, съгласно която възлагането на
обществени поръчки се разделя в зависимост от стойността.
2.2. Променен е моделът за осъществяване на предварителния контрол върху процедури за
обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.
Предварителният контрол се състои от проверка на обявленията за откриване и методиката за оценка на
офертите при процедури за обществени поръчки, финансирани от европейските фондове, които имат
стойности, посочени в чл. 19, ал. 2, т. 22. Стойностните прагове за осъществяване на предварителен
контрол върху поръчки с обект доставка или услуга са намалени, в сравнение с преди действащия модел.
По този начин на предварителен контрол от АОП подлежат по-голям брой обществени поръчки, което е
допълнителна гаранция за спазване изискванията на ЗОП в проверяваните документи.
2.3. Направени са изменения и допълнения, довели до облекчаване и опростяване на
възлагателния процес.:
- Отпада платената публикация в „Държавен вестник”.
- В срок до 14 дни от публикуване на решение и обявление за откриване на процедурата в РОП
Възложителите еднократно могат да направят промени в тях (ал. 3), свързани с осигуряване
законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.
- С промените в чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП включването на външни експерти при подготовката на
процедурата или в комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите е по преценка на
възложителя. - С промените в чл. 25 се прецизират правилата относно критериите за подбор и
показателите за комплексна оценка. Така се избягват често допускани дотогава грешки и поставяне на
дискриминационни условия от възложителите.
- Новият чл. 36а от ЗОП урежда правото на възложителя да упражнява контрол върху дейността
на комисията, както и да дава задължителни писмени указания за отстраняване на нередностите. Така
своевременно се отстраняват нарушения в процедурата, които са поправими.
- С промяната в чл. 43 от ЗОП се въвеждат нови основания за анексиране на договорите за
обществени поръчки.
- В чл. 56, ал. 1 от ЗОП е въведено изискване участниците да представят декларация за приемане
условията на договора, като отпада залаганото досега в документацията от бенефициентитевъзложители изискване проектът на договор да се прилага към офертата, подписан на всяка страница от
участника.
- С направените промени се въвежда подробна регламентация на правилата за участие в
процедури за възлагане на обществени поръчки на обединения, които не са юридически лица.
- С измененията в чл. 57 се уточнява съдържанието на пликове 1 и 2 от офертата на участниците
с ясно посочване на документите, които следва да се съдържат в тях. Прецизирани са правилата за
подаване на оферти при участие за повече от една обособена позиция. Въведено е правилото пликове №
2 и 3 да се представят за всяка от позициите. Ако възложителят е изискал представяне на различни
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документи за доказване на съответствие с критериите за подбор по всяка от обособените позиции,
участниците следва да представят и отделни пликове № 1.
- С новата редакция на чл. 58, ал. 2 от ЗОП са допълнени правилата относно валидността на
офертите. Уточнен е началният момент, от който започва да тече определеният от възложителя срок.
- Направени са промени в правилата за провеждане на откритата процедура – чл. 64 – 74 от ЗОП.
- С прецизиране на разпоредбата на чл. 70, ал. 1 е променен от 30 на 20 на сто размерът на
отклонението в офертите, което е основание за искане на писмена обосновка.
- С чл. 90, ал. 1, т. 13 е въведено ново основание за прилагане на процедурата на договаряне без
обявление.
- С новия чл. 92а ал. 4 от ЗОП е въведена възможност за прилагане на чл. 70 и при провеждане
на договаряне без обявление.
- В т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП е дадена легална дефиниция на понятието
„свързани лица”, в резултат на което отпадат препратките към Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Чрез създаването на дефиниция за нуждите на закона
са преодолени затрудненията, които възложителите имаха при прилагане на дефиницията за такива
лица, регламентирана в ЗПУКИ.
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:
- 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
„Административно съответствие и допустимост“ на кандидата се извършва проверка за недопускане на
припокриване на дейности, като на етап изпълнение 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
ОПРЧР се следи и координира на няколко нива:
- На ниво ОП, където са заложени допълващи се по вид дейности и интервенции;
- На ниво процедури за предоставяне на БФП чрез Комитетите за наблюдение на двете оперативни
програми, където се обсъждат и одобряват конкретните параметри на отделните процедури.
Посоченото разграничение се спазва текущо в процеса на оценка на процедури през 2012 г. С оглед
избягване на припокриването на интервенциите между ОПК и ОПРЧР, са недопустими разходите за
провеждане на обучение на заети лица, участие на заети лица в семинари, конференции и други събития,
които се финансират по ОПРЧР.
26

Допълнително, разграничението между двете оперативни програми се спазва и в процеса на мониторинг
и контрол по изпълнението на сключените договори.
2.6.3 Съгласуваност и допълняемост с Оперативна програма „Регионално развитие”
ОПРР 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
ОПРР.
През 2012 г. посочената разграничителна линия е взета предвид в процеса на дизайн и 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.
Съгласно Междуинституционалното споразумение за делегиране на правомощия по изпълнението на
ОПКот 13.05.2008 г., както и съгласно подписаните на 15.09.2008 г. Допълнително споразумение №1; на
01.07.2010 г. Допълнително споразумение № 2 и на 23.11.2011 г. и Допълнително споразумение № 3 към
него, УО на ОП „Конкурентоспособност” делегира на Междинното звено управлението, изпълнението и
контрола по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК, а управлението, изпълнението и контрола на приоритетни
оси 3, 4 и 5 е отговорност на Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган
на ОП „Конкурентоспособност”.
С ПМС № 80 от 23.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., за изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет са внесени изменения в Устройствените правилници на МИЕТ и ИАНМСП, с
което правата и задълженията на ИАНМСП като Междинно звено по ОП „Конкурентоспособност“ се
поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИЕТ – Управляващ
орган на програмата.
Функциите и задачите на УО по управлението на ОПК, в т.ч. мониторинга на ниво ОП и на ниво проекти,са
разписани подробно в описанието на Системите за управление и контрол, последно изменени и допълнени
със Заповед на РУО № РД-16-1791/ 20.12.2012 г. Основните принципи на управление и изпълнение на ОП
„Конкурентоспособност” , в т.ч. мониторинга на ниво ОП и на ниво проекти, са определени в Наръчника по
ОПК, вариант 1, утвърден със Заповед № РД-16-1791/20.12.2012 г. на Ръководителя на УО.
Мониторингът на изпълнението на Инициативата JEREMIE, изпълнявана в рамките на Приоритетна ос 3
на ОПК се извършва на 4 нива, както следва: мониторинг от страна на ЕИФ; мониторинг от страна на
УО; мониторинг от страна на Инвестиционния борд, и мониторинг от страна на КН на ОПК.
Мониторингът от страна на УО включва мониторинг на дейността на ЕИФ, избраните финансови
посредници и мониторинг на КПП (крайните получатели на помощта) – подкрепените МСП.
2.7.1 Мерки за мониторинг по ОП „Конкурентоспособност”
Съгласно утвърдените в Наръчника по ОПК, версия 10, процедури за мониторинг по Приоритетна ос 3
„Финансови ресурси за развитие на предприятията”, която се реализира в рамките на инициативата
JEREMIE, УО извършва проверки на база на плана за проверки на място на ЕИФ. В Годишния план за
проверки на място за 2012 г. няма включени планирани проверки на място по Приоритетна ос 3 предвид
факта, че с писмо от ЕИФ УО е информиран, че на етапа на изпълнение, в който се намира
Инициативата JEREMIE в България (подписани споразумения с избраните финансови посредници само
по процедура № JER-009/2, Финансов инструмент „Гаранции покриващи загуби на портфейл от
дългове” и договори с крайни бенефициенти в начална фаза на изпълнение) мониторинг от страна на
ЕИФ е рано да бъде извършван и в тази връзка план за мониторинг ЕИФ ще предостави на по-късен
етап.
След преглед на постъпващата от ЕИФ информация по отношение на изпълнението на дейностите по
Приоритетна ос 3 на ОПК и предвид напредъка по отделните финансови инструменти и подписаното
Второ споразумение за допълнение от 6.06.2012 г. на Рамковото и Финансово споразумения, подписани
27

на 29.05.2009г., изменени и допълнени със Споразумения от 29.04.2010 г., между правителството на
Република България, представлявано от МИЕТ и ЕИФ, УО на ОПК взе решение да извърши
непланирани проверки на място, извън Годишния план за проверки, при финансовите посредници по
процедура: No. JER-009/2 Финансовия инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми”
през месеците ноември и декември. В тази връзка, през ноември 2012 г. представители на УО и ЕИФ
извършиха проверки при два финансови посредника по Финансов инструмент „Гаранции, покриващи
загуби на портфейл от заеми“ - Райфайзен банк и ПроКредит Банк.
В допълнение, мониторинг по отношение на изпълнението на дейностите по Приоритетна ос 3 на ОПК,
съгласно подписаните Рамково и Финансово споразумения за изпълнение на Инициативата JEREMIE в
България, извършва и създадения Инвестиционен борд (ИБ), който има определени консултативни
функции във връзка с дейността на Холдинговия фонд и операциите по JEREMIE, и в частност във
връзка с прегледа на работата на ДСЦ и изпълнението от ЕИФ на дейността на Холдинговия фонд. ИБ се
състои от пет члена, трима от които са номинирани от УО, и двама наблюдатели, определени от ЕИФ
(наблюдателите имат всички права на обикновените членове с изключение на правото на глас).
През 2012 г. са проведени 6 заседания на ИБ. Основните моменти от работата на ИБ по време на
заседанията включват: преглед на напредъка по създадените финансови инструменти, разглеждане и
одобрение на актуализирата инвестиционна стратегия (януари 2012 г.); одобрение на избраните от ЕИФ
финансови посредници по финансов инструмент „Инструмент за промотиране на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране“ и приемане на допълнителни мерки за засилване на
изпълнението на инструмента (март 2012 г.); преглед и приемане на мерки за повишаване на
усвояемостта по финансов инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ (март 2012
г.) и одобряване на промени по подписаните оперативни споразумения с избраните по инструмента
финансови посредници (юли 2012 г.); одобрение на основните параметни и критерии за избор по
финансов инструмент „Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска“ (юли 2012 г.);
преглед на полу-годишния доклад за напредъка по изпълнението на Инициативата JEREMIE в България,
изготвен от ЕИФ и доклад за предприетите дейности по управление на собствените средства (октомври
2012 г.); преглед на първите транзакции по дейностите по „Инструмент, предоставящ финансиране чрез
поделяне на риска“, одобрение на резирана инвестиционна стратегия и представяне на годишна
прогноза за свързаните разходи на ДСЦ за 2013 г. (декември 2012 г.). Преглед на одобрените мерки от
ИБ, свързани с изпълнението на финансовите инструменти е направен в т. 3.3.6 от настоящия доклад.
2.7.2 Комитет за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”
2.7.2.1 Проведени редовни заседания на Комитета за наблюдение (КН) на ОП
„Конкурентоспособност”
На 7 и 8 юни 2012 г. се проведе Десетото заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност“. По време на
заседанието беше представен Годишния доклад за изпълнението на програмата за 2011 г., като същият
беше одобрен с направените предложения за изменения и допълнения в текста. Управляващият орган на
оперативната програма представи информация за реализирания напредък в изпълнението на програмата
през първата половина на 2012 г.
Комитетът за наблюдение одобри предложените мерки, свързани с Общите критерии за избор по
Операция 3.1.1. „Подкрепа за гаранционни фондове”. Мерките са свързани с осигуряване на повече
гъвкавост в прилагането на инструмента „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми и/или
финансови лизинги“ и ще допринесат за усвояването на повече средства по инструмента.
Приети бяха критерии за избор по Операция 3.1.4. „Подкрепа за инструменти, предоставящи
финансиране чрез споделяне на риска” - Покана за заявяване на интерес № JER-009/06 за подбор на
Финансови посредници, които ще получат средства от Холдинговия Фонд по JEREMIE България, за
прилагане на финансов инструмент, предоставящ финансиране чрез споделяне на риска.
Представена бе информация за изпълнението на Годишния комуникационен план за 2012 г., за
получените жалби по време на оценителен процес от кандидати по процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.3.01 “Инвестиции в зелена индустрия“, BG161PO0032.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и BG161PO003-2.1.12 „Покриване
на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, както и
за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по програмата през 2012 г.
На 30.11.2012 г. се проведе Единадесетото заседание на КН на ОПК. В рамките на представения
напредък в изпълнението на програмата, УО направи анализ на изпълнението на отделните приоритетни
оси на оперативната програма. Беше обсъдено и прието предложение на УО за увеличаване бюджета на
процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.
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На заседанието беше представена и приета Индикативна годишна работна програма за 2013 г. Приети
бяха критерии за избор на операции по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Внедряване на иновации в предприятията” и „Изграждане на междусистемна газова връзка България –
Сърбия“, както и промяна в критерии за избор на операции по процедура „Развитие на приложните
изследвания в изследователските организации в България”.
КН одобри нови критерии за избор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” и на базата на направен от УО
анализ взе решение за прекратяване през месец декември 2012 г. на открита 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”, като причините за това са
описани в т. 2.7.3 Мерки за оценка на Оперативната програма.
Беше прието предложение на УО за включване на нов бенефициент (Агенция за устойчиво енергийно
развитие) по Приоритетна ос 4 на ОПРКБИ.
Беше приет Годишен комуникационен план за 2013 г. Участниците в заседанието бяха запознати и с
резултатите от извършени одити по оперативната програма през 2012 г. Бяха приети Правила за
дейността на работна група по хоризонтални въпроси в област „Конкуренция – защита интересите на
малките и средните предприятия” към КН.
2.7.2.2 Проведени писмени процедури за неприсъствено вземане на решения от КН:
През 2012г. са проведени три писмени процедури за неприсъствено вземане на решения от КН, както
следва
Писмена процедура от 09.03.2012 г. - КН одобри предложеното от УО на ОП „Конкурентоспособност”
разширяване обхвата на осигуряването на оборотни средства към всички икономически жизнеспособни
дейности, насочени към засилване на стопанската дейност на предприятията. Разширяването се прилага
по отношение на общите критерии за избор по Операция 3.1.1. „Подкрепа за предоставяне на гаранции”
- Покана за заявяване на интерес №JER-009/2 за подбор на Финансови посредници, които ще получат
средства от Холдинговия Фонд по JEREMIE България, за прилагане на следния финансов инструмент:
„Гаранции покриващи загуби на портфейл от заеми и/или финансови лизинги“.
Писмена процедура от 12.04.2012 г. - КН на ОП „Конкурентоспособност” взе решения за:
1) обединяване на структурите на Управляващия орган и Междинното звено на ОП
"Конкурентоспособност” в единен орган;
2) разпределяне на оставащите неусвоени финансови средства по процедура BG161PO003-2.1.11
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” от категорията „малко предприятие”, в
размер на 3 271 272.17 лв. (1 672 600.56 евро), между другите две категории предприятия в
съотношение: 1 104 874.77 лв. (564 922.16 евро) за микро предприятия и 2 166 397.40 лв. (1 107 678.39
евро) за средни предприятия;
3) за увеличаване на бюджета на процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в
производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” със стойността
на безвъзмездната помощ на всички проектни предложения, преминали успешно всички етапи на
оценката, но с не повече от 35 млн. лв.(17.9 млн. евро)
Писмена процедура от 04.07.2012 г. - КН взе решения за удължаване сроковете за изпълнение на
сключени договори по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за увеличаване
бюджета и договаряне на допълнителни проекти по процедурите обявени в периода 2011 г. – 2013 г.
КН оправомощи Управляващия орган:
1) да взема последващи целесъобразни решения на колективен и индивидуален принцип за удължаване
сроковете на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 на
ОПК при спазване на правилото N+3/N+2 съгласно изискванията на чл. 93 от Регламент (ЕО) №
1083/2006 и тези действия следва да се третират като допустимо изменение на вече одобрени критерии
от страна на Комитета за наблюдение по действащи процедури за безвъзмездна финансова помощ;
2) съгласно наличните средства по съответната приоритетна ос и съгласно качеството на постъпилите
проектни предложения преминали успешно всички етапи на оценка, за които не е достигнало
финансиране, да увеличава бюджета на процедурите обявени в периода 2011 – 2013 г., включително и с
над 50%, както и да сключва допълнителни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, и тези действия следва да се третират като допустимо изменение на вече одобрени критерии от
страна на Комитета за наблюдение по действащи процедури за безвъзмездна финансова помощ.
2.7.3 Мерки за оценка на оперативната програма
В периода януари – юни 2012 г. се проведе хоризонтална оценка на изпълнението на НСРР, която
включваше две аналитични задачи: „Анализ и оценка на напредъка по отношение на постигане
на целите/приоритетите на НСРР и на съответния принос на оперативните програми към тях” и
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„Анализ и оценка на процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и критериите за
подбор на проекти, използвани по 7-те оперативни програми”. В рамките на оценката бяха
разгледани и адекватността, ефективността и ефикасността на процеса на програмиране на процедурите
за предоставяне на БФП, оценката на постъпилите проектни предложения и прилагането на
хоризонталните принципи и политики на ЕС. Идентифицирани бяха и основните трудности, срещани от
страна на бенефициентите, управляващите органи и междинните звена при програмирането и
провеждането на процедурите. Оценката се извърши от ДЗЗД „Обединени консултанти за оценка на
НСРР” в рамките на проект на Централното координационно звено № 0025-ЦКЗ-1.1 „Оценка на
изпълнението на Структурните инструменти, съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г.”,
финансиран по ОП „Техническа помощ”.
През октомври 2012 г. беше извършен вътрешен анализ от страна на ГД ЕФК относно изпълнението
на процедура за БФП BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, на
база който да бъдат планирани мерки, свързани с оптимизиране на процеса по усвояване на средствата в
рамките на съответната ос. В резултат на анализа са установени следните проблеми:
 ограничен е кръгът от кандидати спрямо останалите процедури по ОП „Конкурентоспособност“ клъстерни обединения/клъстери;
 изискване за най-малко 20 участника в клъстерното обединение – един от критериите за
допустимост по Компонент 3;
 наличие на рестриктивни условия в критериите за допустимост на кандидатите и проектните
предложения (проекти с кратък период на действие и бърз резултат) - продължителността на
заложените в проектното предложение дейности по Компонент 2 не трябва да надвишава 4
месеца от датата на сключване на договор с изпълнителя;
 липса на достатъчно опит и капацитет на кандидатите за подготовка и управление на проекти по
процедурата;
 процедурата е без определен краен срок за кандидатстване;
 възможност за повторно подаване на проектно предложение след неговото отхвърляне.
На база на това е взето решение и е предложено на КН на ОПК за одобрение прекратяването на
процедурата и обявяване на нова процедура с по-либерални условия с цел привличане на повече
кандидати.
През октомври 2012 г. беше извършен и вътрешен анализ на изпълнението на процедура за БФП
BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори“, като основните
изводи са следните:
 съществува неразбиране от страна на кандидатите относно целите и същността на процедурата голяма част от тях не отговарят на определението за бизнес инкубатор, посочено в Насоките за
кандидатстване по процедурата;
 по-голямата част от кандидатите не притежават достатъчен капацитет за създаване и управление
на бизнес инкубатор;
 голяма част от дружествата кандидатстват за СМР или оборудване на сграда, в която да развиват
стандартни услуги, като нито един от кандидатите не е специализиран в определена област;
 след извършване на оценката е одобрен за финансиране само един реално действащ инкубатор,
като останалите са новосъздадени, т.е. съществува риск от гледна точка на устойчивостта на
проектите след приключване на финансирането;
 поради липса на достатъчно качествени проектни предложения се финансират кандидати,
получили нисък брой точки на етап техническа и финансова оценка, но отговарящи формално на
изискванията.
В резултат на така извършения анализ е взето решение да не се обявява нова процедура.
В периода септември-декември 2012 г. Световна банка изготви анализ и доклад по Приоритетна ос 1
на ОП „Конкурентоспособност“ на тема „Подкрепа на иновациите чрез ОПК: Преглед и
възможности за подобряване на резултатите в периода 2014-2020“.
Основните заключения са следните:
 качеството на оценителите не е достатъчно, за да се оцени правилно нивото на иновативност на
проекта;
 някои от проектите по ОПК се селектират въз основа на съответствие с административните
критерии, а не въз основа на научните им качества и иновационен потенциал;
 някои от действащите в момента критерии за допустимост и изискваната документация
ограничават броя на кандидатите и се опитват да избират от фирмите тези, които ще се развиват
най-бързо, като по този начин редуцират риска;
дългият и сложен процес на кандидатстване обезкуражава предприятията да кандидатстват и да създават
иновации.Подготвят се процедури за избор на изпълнител за провеждане на оценки на ОП
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„Конкурентоспособност“, които да включат тематични оценки, терминална оценка на изпълнението на
ОПК за настоящия програмен период и ex-ante оценка и екологична оценка на новата Оперативна
програма за иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020.
.
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 иновационните дейности”
Основна цел: Подобряване на българската иновационна система чрез подкрепа за иновационна дейност
и подобряване на про-иновативната инфраструктура.
Специфични цели:
- 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 за 2012 г., пряко свързани с изпълнението на ДБФП по процедури
2007BG161PO003-1.1.1-01/2007 “Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни
предприятия”, BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти,
процеси и предоставяне на иновативни услуги” и BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в
производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” са отчетени на
база на изпълнените и окончателно платени през 2012 г. проекти, както следва:
- 2007BG161PO003-1.1.1-01/2007 - през 2012 г. са платени окончателно 10 ДБФП.
- BG161PO003-1.1.02 - през 2012 г. е платен окончателно 1 ДБФП.
- BG161PO003-1.1.04 - през 2012 г. е платен окончателно 1 ДБФП.
С изменениe на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономиика“ 2007 - 2013 , одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г., ЕК прие промени на
Анекс 3 „Списък с индикатори“. Конкретните изменения в индикаторите по Приоритетна ос 1 се
изразяват в оптимизиране на индикаторите, превръщането им в измерими и отпадане на някои
индикатори в резултат на обстоен анализ от страна на УО.
Показатели
Показател 1
Брой подкрепени стартиращи
иновативни предприятия

Показател 2 Ниво на
оцеляване на стартиращите
иновативни предприятия

Показател 3 Брой иновации,
въведени/готови да бъдат
въведени на пазара

Показател 4 Брой НИРД
проекти, подкрепени в допазарна фаза
Показател 5 Брой НИРД
проекти, подкрепени за
въвеждане на пазара

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Постигнати
резултати(1)

0

0

0

0

11

10

Цел(2)

0

0

0

Изходно
положение(3
)
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел

0

2013

2014

2015

Общо
21

95-130

95-130

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100%

100 %
30%

30%

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

12

10

0

22
76-104

76-104

0

0

0

11

0

0

11
90

90

30-40

30-40

0
0

0

0

0

0

0

0

0

12

2

14

 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
Изходно
положение

Показател 6 Брой наети
изследователи в
предприятията

Показател 7
Брой успешни проекти,
подготвени от наетия
7
изследователски персонал
Показател 8
Брой подадени заявки за
тьрговски марки, дизайни,
патенти и т.н. от
подкрепените предприятия и
изследователски организации
Показател 9
Брой регистрирани
търговски марки, дизайни,
патенти и т.н. от
подкрепените предприятия и
изследователски
8
организации
Показател 10
Брой подкрепени/създадени
центрове за трансфер на
технологии, технологични
инкубатори, технологични
центрове, технологични
паркове и други
проиновативни посредници
Показател 11
Брой предприятия, които
използват услугите на
9
проиновативни посредници.
Показател 12
Брой подкрепени проекти за
обновяване на оборудването
за приложни цели в
изследователски организации
Показател 13
Брой НИРД проекти,
изпълнени с помощта на
доставеното оборудване за
10
приложни цели
Показател 14
Брой
институции/организации,
които участват в
националната иновационна
11
мрежа

Постигнати
резултати

2008

2009

2010

2011

2012

33
(от тях
15
мъже и
18
жени)

68
(от тях
38
мъже и
30
жени)

0

0

0

Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30-40

Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

101

110

0

0
120-150

120-150

0
11

46

57
80

80

0
0

0

0
180

Постигнати
резултати
Цел

0

0

0

0

0

0

0

0

Изходно
положение

0

0

0

0

0

0

0
96
(2006)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Изходно
положение

Общо

110

0

Цел

2015

0

Изходно
положение

Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел

2014

0

0

Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати

2013

0

180

0

0
27

27

0

0
500-600

500-600

0

0
7-8

7-8

0
0

0
0

70-90

210-230

210-230

0
0

0

0
170-200

170-200

0

7

Показател 7 „Брой успешни проекти, подготвени от наетия изследователски персонал“ е отпаднал с измененията на
оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
8

Показател 9 „Брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и
изследователски организации“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение №
C(2012) 5768;
9

Показател 11 „Брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници“ е отпаднал с
измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
10

Показател 13 „Брой НИРД проекти, изпълнени с помощта на доставеното оборудване за приложни цели“ е
отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
11

Показател 14 „Брой институции/организации, които участват в националната иновационна мрежа“ е отпаднал с
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(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.

измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768 ;
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Към 31.12.2013г. за близо 20% от индикаторите по Приоритетна ос 1 са отчетени нулеви стойности, а
за останалите - стойностите са относително ниски спрямо поставените цели. Това се дължи най-вече
на факта, че стойностите се измерват на база постигнат напредък, вследствие приключило
изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, подадени окончателни отчети и
извършени окончателни плащания. В допълнение, налице са все още необявени процедури
(„Внедряване на иновации в предприятията”), някои от процедурите, които са обявени, са все още в
процес на кандидатстване (BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в
изследователските организации в България”, обявена през декември 2012 г.), а по други процедури
договорите за предоставяне на БФП, чието изпълнение ще доведе до постигане на целевите
стойности на индикаторите, са сключени през 2012 г. ( BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи
иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване в производството 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”; BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и
развойна дейност на българските 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”; BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научнотехнологичен парк“). В този смисъл реално ефектът от изпълнението от сключените през 2012г. ще се
прояви не по-рано от края на 2015 г.
По отношение на стратегическия проект „Създаване на научно-технологичен парк“ следва д асе има
предвид, че към 31.12.2012 г.той е в процес на оценка и договаряне. Предвид характера на проекта –
с дълъг срок на изпълнение и свързан с изграждане на инфраструктура, могат да се идентифицират
някои основни трудности и рискове, както следва: рискове, свързани с пренотификация на помощта в
съответствие с правилата за държавни помощи и одобряване на окончателния бизнес план; забавяне в
напредъка, поради необходимостта на провеждане на обществените поръчки по проекта и др.
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 по Приоритетна ос 1 са постъпили 164 проектни предложения, като
оценителният процес е приключил в срок. Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи
иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти,
процеси и услуги” няма определен краен срок за кандидатстване и оценката се извършва поетапно,
като се очаква да приключи през първото тримесечие на 2013 г.
За периода са сключени 263 договора със стойност на предоставената БФП 134 378 105.73 лв. (68 707
488.36 eвро), което представлява 75,13% от стойността на договорените средства по Приоритетна ос 1
от стартирането на оперативната програма до момента.
Данните за постигнатия финансов напредък по Приоритетна ос 1 на ОПК към 31.12.2012 г. показват,
че към края на отчетния период договорената БФП представлява 43.40% от общия бюджет на
приоритетната ос, като изплатените средства (авансови, междинни и окончателни плащания)
възлизат на 3,70 % от общия бюджет.
По процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги” са сключени 12 договора.
По процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти,
процеси и предоставяне на иновативни услуги” са сключени 38 договора.
По процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ са сключени
110 договора.
По процедури BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа
за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги”, BG161PO003-1.1.04
„Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на
иновативни услуги” и BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”,
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:
 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
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за разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с оглед увеличаване притока на иновации
в икономиката и повишаване на нейната конкурентоспособност.
Към 31.12.2012 г. в процес на изпълнение са 41 договора на стойност 10 154 133.02 лв. (5 191 805.41
евро), по 20 от които е извършено окончателно плащане. Общо прекратените договори от
стартирането на процедурата до 31.12.2012 г. са 11 с БФП - 3 250 403.85 лв. (1 661 930.59 евро). В
повечето случаи прекратяването на договорите е по искане на бенефициентите, като основен мотив
са трудности при изпълнение на предвидените дейности, 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 2012 г.са
прекратени 3 ДБФП – с общ размер на БФП – 843 792.17 лв. (431 430.70 евро).
През 2012 г. по процедурата са извършени 32 проверки на място и са подадени 33 междинни отчета.
Общата сума на изплатените средства към 31.12.2012 г. е 5 385 462.41 лв. (2 753 585.44 евро), от тях
по 7 договора са извършени авансови плащания, възлизащи на 471 859.79 лв. (241 261.78 евро), като
до 31.12.2012 г. са възстановени авансови средства в размер на 123 919.12 лв. (63 359.81 евро), по 33
договора са извършени междинни плащания в размер на 3 417 157.08 лв. (1 747 191.47 евро) , по 20
договора са извършени окончателни плащания на стойност 1 620 364.66 лв. (828 492.00 евро).
През 2012 г. по процедурата са регистрирани 39 сигнала за нередности. От тях 16 са сигналите,
регистрирани във връзка с проверки от СО, при което е дадена хоризонтална констатация за
допусната нередност относно начина на отчитане на разходи за възнаграждения с разписаното в
бюджета на проекта. Регистрираните през периода нередности са 21.
 BG161PO003/1.1-02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
Процедурата е обявена на 10.10.2008 г. През отчетния период е приключило изпълнението на
договорите по процедурата. От 10 сключени ДБФП, успешно са изпълнени 2, а 8 са прекратени. През
отчетния период е извършено плащане и по втория успешно изпълнен договор. Извършено е едно
посещение на място, свързано с проследяване на устойчивостта на приключилите проекти
(последващ мониторинг).През отчетния период е извършено окончателно плащане по един договор
на стойност 1 943 067.07 лв. (993 489.66 евро). Към 31.12.2012 г. са изплатени средства в размер на 6
023 574.64 лв. (3 079 852.05 евро).
През отчетния период няма постъпили сигнали за нередности.
 BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа
за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги”
Първоначално обявеният бюджет по процедурата е в размер на 19 558 300,00 лв. (10 000 000,00 евро).
По процедурата се предоставя подкрепа за дейности за придобиване на ново оборудване, необходимо
за внедряване на иновативен продукт, процес или услуга, придобиване на специализиран софтуер,
подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени
помещения чрез извършване на строително-монтажни работи (СМР), пряко свързани с инсталирането
на закупеното по проекта оборудване и др.
Към 31.12.2012 г. оставащите неусвоени финансови средства от общия бюджет на процедурата
възлизат на 7 565 096.53 лв. ( 3 868 031.77 евро).
В периода 29.03.2010 г. - 25.10.2012 г. по процедурата са постъпили 67 проектни предложения, чиято
оценка е протекла в общо 12 сесии. Оценката на сесии 8, 9 и 10, както и процедурите по договаряне
са приключили през 2012 г. Оценката на сесии 11 и 12, както и процедурите по договаряне, се очаква
да приключат в началото на 2013 г. По-детайлна информация относно проведените оценителни сесии
по процедурата се съдържа в Приложение 1.
По процедурата, през отчетния период са сключени общо 12 договора със стойност на БФП 9 612
967,65 лв. ( 4 915 032,31 евро)
През отчетния период е осъществяван мониторнг и наблюдение на 16 договора, като от тях в процес
на изпълнение са 15, а един е прекратен. През 2012 г. е извършено едно междинно плащане на
стойност 219 756,48 лв. (112 361.43 евро) и са представени един междинен и един финален отчет.
Извършени са 6 проверки на място и са подписани 7 анекса. Всички договори по тази процедура се
изпълняват в съответствие с плановете за действие и няма забавяния. До 31.12.2012 г. по процедурата
са изплатени 554 278.12 лв. (283 402.25 eвро).
През периода няма постъпили сигнали за нередности.
 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 лв.( 25 000 000,00 eвро). Основна цел на
процедурата е да се предостави интегрирана консултантска и нвестиционна подкрепа на българските
предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна
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реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от
внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. През 2012 г. бюджетът на
процедурата е увеличен на 83 895 750.00 лв. (42 895 215.84 eвро ).
В периода 30.12.2010 г. – 14.11.2011 г. по процедурата са постъпили 92 проектни предложения, чиято
оценка е протекла в 5 сесии. Оценката на сесии 3, 4 и 5, както и процедурите по договаряне са
приключили през 2012 г. По-детайлна информация относно проведените оценителни сесии по
процедурата се съдържа в Приложение 1.
Към 31.12.2012 г. по процедурата са сключени 60 договора с обща стойност на предоставената по тях
БФП в размер на 81 557 156.22лв. (41 700 151.46 евро). От тях през 2012 г. са сключени 38 договора
със стойност на БФП 52 355 276.46 лв. (26 769 238.40 евро).
През 2012 г. е прекратен един договор на стойност 2 920 230.50 лв. (1 493 113.05 евро). През отчетния
период в процес на изпълнение са 59 договора, като има извършени плащания по 10 договора на
стойност 2 810 348.55 лв. (1 436 930.44 евро), по един договор е извършено окончателно плащане. По
договорите в изпълнение са осъществени 10 проверки на място и са подписани 38 допълнителни
споразумения към ДБФП. През периода са постъпили 5 сигнала за нередности. Няма регистрирани
нередности.
 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 eвро). Основна
цел на е да се предостави подкрепа на стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от
3 години преди датата на подаване на проектното предложение, в етапа на разработване на
иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката.
През 2011 г. по процедурата са постъпили 322 проектни предложения, оценката на които е протекла в
5 сесии. Оценката на сесия 5 е приключила в началото на 2012 г. По-детайлна информация относно
проведените оценителни сесии по процедурата се съдържа в Приложение 1.:
В периода септември – ноември 2012 г. са сключени общо 110 договора с максимална продължителност
до 24 месеца и обща стойност на предоставената по тях БФП 35 406 703.57 лв. (18 103 437.76 eвро).
Изпълнението на договорите e в начален етап и до 31.12.2012 г. голяма част от одобрените кандидати са
стартирали изпълнението на дейностите. От началото на изпълнение на процедурата до края на
отчетния период няма прекратени договори, не са извършвани посещения на място, както и няма
заявени искания за възстановяване на средства включително техническо и финансово отчитане по
сключените договори. Извършени са авансови плащания на стойност 377 698.33 лв. (193 117.05 евро)
по 6 договора.
През отчетния период е получен 1 сигнал за нередност. Няма регистрирани нередности.
 BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на
българските предприятия”
Обявеният общ бюджет по процедурата е в размер на 58 674 900 лв. (30 000 000.00 евро) (в т.ч. 49 873
665 лева(25 500 000.00 евро) от Европейския фонд за регионално развитие и 8 801 235 лева (4 500
000.00 евро) - национално съфинансиране). Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване –
08.02.2012 г.; 09.04.2012 г. и 08.06.2012 г.
Основната цел процедурата е да предостави подкрепа за реализирането на успешни
научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или
в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел
създаване на нови или усъвършестване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги,
които са насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния
потенциал и технологичното развитие на предприятията.
В рамките на отчетния период са постъпили и оценени 115 проектни предложения. От тях са одобрени
82, оценени в рамките на 3 сесии, с обща стойност на предоставяната БФП 24 890 787, 63 лв.( 12
726 457,63 евро). По-детайлна информация относно проведените оценителни сесии по процедурата се
съдържа в Приложение 1.
По процедурата са сключени общо 78 договора с одобрените за финансиране кандидати на стойност 24
055 580.24 лв. ( 12 299 611.53 евро). Изплатени са 89 040.00 лв. ( 45 526.13 eвро) авансово плащане по
един договор.
Към 31.12.2012 г. от сключените 78 договора за БФП в процес на изпълнение са 77 и един е прекратен
по искане на бенефициента с обща стойност на проекта 503 386.00 лв. (257 381.12 евро).
В периода от началото на изпълнението на процедурата през месец юли 2012 г. до 31.12.2012 г. не са
извършвани проверки на място по сключените ДБФП предвид факта, че сключените до момента
договори се намират в начален етап на изпълнение и че в този период няма подадени
междинни/финални отчети от страна на бенефициентите.
В етапа на изпълнение на договорите са сключени 74 допълнителни споразумения по договорите за
36

БФП, като 57 от тях касаят измененията на договорите във връзка с Решение на Ръководителя на УО №
РД-16-1651/28.11.2012 г., за което е представена по-подробна информация в т. 3.1.6 „Срещани
значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им“ от настоящия доклад.
Няма постъпили сигнали за нередности. Няма регистрирани нередности.
 BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за
технологичен трансфер”
Обявеният общ бюджет по процедурата е в размер на 9 779 150, 00 лв. (5 000 000, 00 eвро). Основна цел
на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура, като
предостави подкрепа за създаването на нови развитието на вече съществуващи офиси за технологичен
трансфер в България като основен фактор за насърчаване на трансфера на ново знание и технологии от
научно-изследователските организации към предприятията с оглед подкрепа на тяхното
конкурентоспособно и устойчиво развитие в дългосрочен план.
Процедурата е обявена на 13.01.2011 г. като процедура с предварителен подбор и няколко крайни срока
за кандидатстване. През 2011 г. по процедурата са постъпили общо 52 формуляра за предварителен
подбор, чиято оценка е протекла в общо 5 сесии. Оценката на сесии IV и V на формулярите за
предварителен подбор и на сесии I-V на цялостни проектни предложения е приключила през 2012 г.
По-детайлна информация относно проведените оценителни сесии по процедурата се съдържа в
Приложение 1.
През отчетния период са сключени общо 21 договора с одобрените за финансиране кандидати на
стойност 5 272 531.21 лв. (2 695 843.75 евро). Няма прекратени договори. В изпълнение са 21 договора
с общ размер на БФП 5 272 531,21 лв. (2 695 843.75 евро). През отчетния период е подаден един
междинен отчет. Не са подавани финални отчети. През отчетния период по процедурата не са
извършвани посещения на място.
Няма постъпили сигнали за нередности. Няма регистрирани нередности.
 BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични
центрове”
Обявеният общ бюджет по процедурата възлиза на 39 116 600,00 лева ( 20 000 000,00 eвро). Основна
цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез
предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и укрепването на вече
съществуващи технологични центрове в България, които да подпомoгнат достъпа на предприятията до
ново знание и технологии, и да стимулират комерсиализирането на резултатите от научните
изследвания Оценката на формуляра за предварителен подбор по сесии IV и V, както и оценката на
цялостни проектни предложения по сесии I, II и III са приключили през 2012 г., като по-детайлна
информация относно проведените оценителни сесии по процедурата се съдържа в Приложение 1.
През 2012 г. са сключени всичките 4 договора по процедурата на стойност 7 675 046.60лв. (3 924 249.21
евро). Няма прекратени договори. В изпълнение са и четирите договора. През отчетния период не са
подавани междинни и/или финални отчети. През отчетния период по процедурата са извършени 2
посещения на място.
Няма постъпили сигнали за нередности. Няма регистрирани нередности.
 BG161PO003-1.2.05 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”
Процедурата е обявена на 10.12.2012 г. с общ бюджет от 97 791 500 лв. (50 000 000 eвро) и конкретен
бенефициент - „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ ЕАД. Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на
националната про-иновативна инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и
консултантска подкрепа за създаването на първият научно-технологичен парк в България, с цел
идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и проекти, които водят до
комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и услуги и по този начин стимулират развитието
на икономиката към сектори с висока добавена стойност.
Крайният срок за подаване на проектното предложение бе 28.12.2012 г. Проектното предложение от
конкретния бенефициент постъпи на 17.12.2012 г. Оценителният процес стартира на 17.12.2012 г. и на
18.12.2012 г. към кандидата е изпратено искане за документи и/или разяснения, с краен срок за тяхното
получаване – 25.12.2012 г. Изисканите документи са получени на 21.12.2012 г. Към 31.12.2012г.
проектното предложение е в етап на оценка на административно съответствие и допустимост.
Няма постъпили сигнали за нередности. Няма регистрирани нередности.
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, като подробна информация относно прилагането му е представена в т.
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2.1.6.7 от настоящия доклад.
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 2012 г., свързани с изпълнението на операциите по
Приоритетна ос 1 могат да бъдат посочени следните:
През 2012 г. проблемите във връзка с кандидатстването по процедури на ОП могат да бъдат
групирани по следния начин:
 Проблеми, свързани с третирането на научноизследователските организации и институции с
държавно участие над 25% като големи предприятия и съответно предоставянето на по-нисък
интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурите на Оперативната програма, до което
води това.
През 2012 г. проблемите във връзка с оценката на проектни предложения могат да бъдат
групирани по следния начин:
• Проблеми, свързани с ползване на външна експертиза по време на оценката (трудности,
свързани с осигуряване на нужната експертиза по време на оценителния процес, която да се
произнася по иновативността на разработвания/внедрявания продукт, процес, услуга);
• Проблеми, свързани с продължителността на оценката на проектните предложения,
произхождащи от наличието на две нива на контрол (извършване на предварителен контрол на
номиниран състав на Оценителна комисия и извършване на предварителен контрол на
документацията на оценителните комисии за извършената оценка на проектните предложения 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 УО);
• Проблеми, произхождащи от процедурата за предварителен подбор на проекти - води до
забавяне в оценката, тъй като изискванията на ПМС № 121 от 31.05.2007 г. не предполагат пооблекчени условия при провеждането на процедура за предварителен подбор и всеки един проект,
разписан във Формуляра за предварителен подбор и впоследствие, във Формуляра за кандидатстване,
следва да премине през всичките фази на оценка и свързаните с тях процедури.
Проблеми във връзка с мониторинга и наблюдението на договорите в етап на изпълнение по
процедурите по Приоритетна ос 1:
При изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедури:

2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия";
 BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";
 BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на
българските предприятия”;
 BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за
технологичен трансфер“,
във връзка с назначаване на лица, които да извършват дейности по проектите на трудово
правоотношение е констатиран сериозен проблем в програмиране на процедурите, който възпрепятства
бенефициентите да сключват трудови договори с предварително упоменати от тях по време на
кандидатстване по процедурата лица, в съответствие с чл. чл. 4.1. от Общите условия към договорите
за безвъзмездна помощ по отношение на трудовите и гражданските договори с лица по § 1, ал. 1, т. 1
от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.
3.1.6.2 Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми
Във връзка с разрешаване на проблемите, свързани с третирането на научноизследователските
организации и институции като големи предприятия и в тази връзка ограничаването на тяхното
участие в отделнитепроцедури, е обявена специална процедура, насочена изцяло към предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на научноизследователските организации и институции
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(BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в
България”). Процедурата не представлява държавна помощ по смисъла на членове 107 и 108 от
Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС), а се обявява в съответствие с Рамката на Общността за
държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации, чл. 3.1.1. Публично
финансиране на неикономически дейности и в съответствие с Решение на ЕК №SA3407(2012)/N.
Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е до 85 %.
По отношение на проблемите, свързани с ползването на външна експертиза, по процедура
BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и дейност на българските предприятия” е
въведен подход, съгласно който преценката относно иновативността на продукта, процеса, услугата,
обект на разработване по проекта да се извършва на база предоставена към проектното предложение
рецензия, изготвена и подписана от хабилитирано лице и/или от лице с научна степен в съответната
научна област. Образецът на рецензия е зададен предварително като образец в пакета документи за
кандидатстване и съдържа информация относно различни параметри на иновативността като
иновативност на научноизследователския проект, реализуемост и приложимост на проекта, значение на
разработвания продукт, процес, услуга за развитието на научно-технологичната сфера, към която се
отнася, икономическа приложимост на резултатите от научноизследователския проект;
С ПМС № 80 от 23.04.2012г., в сила от 01.05.2012 г., за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет бяха внесени изменения в Устройствените правилници на МИЕТ и
ИАНМСП. Съгласно § 5, (6) от предходните и заключителни разпоредби на ПМС № 80/23.04.2012 г.
„правата и задълженията на ИАНМСП в качеството й на МЗ по договорите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОПК се поемат от Главна дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" на МИЕТ“. В допълнение, съгласно§ 5, (5) от гореописаните разпоредби,
„обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които сключването на
договор е делегирано на ИАНМСП, се довършват от Главна дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" на МИЕТ“. 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 е премахнато дублирането на функции в двете
администрации и бе постигнато скъсяване на процеса „оценка на проектно предложение –
подписване на договор – мониторинг и верификация на изпълнението му – плащане”;
При последващо разработване на нови процедури по Приоритетна ос 1 УО не предвижда възможност за
предварителен подбор на проекти поради наличните съществените забавяния, наблюдавани в
оценителния процес и договарянето по предходни процедури. Предвид факта, че остава сравнително
малко време до края на програмния период, включването на етап на предварителен подбор е счетено за
неудачно, тъй като би поставило под риск успешното приключване на изпълнението на проектите;
 Във връзка с проблеми, възникнали в процеса на изпълнение на договорите за
безвъзмездна финансова помощ във връзка с прилагане и изменение на разпоредбите на
член 4.1. Приложение II – Общи условия към договора за безвъзмездна финансова
помощ по процедури:
- 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия";
- BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";
- BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на
българските предприятия”;
- BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за
технологичен трансфер“;
- BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”,
Ръководителят на УО излиза с Решение № РД-16-1372/16.10.2012 г., допълнено с Решение РД-161651/28.11.2012 г., с което се разширява обхвата на изключенията, които се допускат по отношение на
свързаните лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, с които
Бенефициентът може да сключва трудови/ граждански договори и се дава възможност на бенефициентът
да може да сключва трудови/граждански договори с лица по § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на
Търговския закон, ако отговарят на изискванията за заеманата длъжност, като същите следва да бъдат
представени за изричното одобрение на Договарящия орган преди/след сключването им, придружени от
мотивирана обосновка за необходимостта от това.“ В съответствие с решението ДО следва да инициира
служебно измнение на сключените договори за безвъзмездна помощ по гореосочените процедури, като
изменението влиза в сила от датата на сключване на съответния договор за безвъзмездна финансова
помощ.
Във връзка с проблеми, възникнали в процеса на изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова
помощ и отчитането на проектите по ос 1 – благодарение на добрите практики от предходните години за
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публикуването на оперативни ръководства по обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и провеждането на обучения за бенефициентите веднага след подписването на
договори за безвъзмездна финансова помощ, се постигна намаляване и избягване на допусканите грешки
в процеса на изпълнение и отчитане. Резултатите от публикуваните оперативни ръководства и
проведените обучения за бенефициенти, допринасят за коректно представени междинни и финални
отчети, което също спомага за по-бързата проверка и извършване на плащанията в срокове, а с това
нараства и броя на успешно приключили проекти и повече усвоени средстава.
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 развитие 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.
Специфични цели:
- Модернизация на технологиите и управлението в предприятията.
- Предоставяне на лесно достъпни и качествени консултантски и информационни услуги на бизнеса.
- Намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на енергийните източници,
използвани от предприятията.
- Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията
използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите.
Стойностите на индикаторите за 2012 г., 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 31.12.2012 г. са извършени окончателни плащания, както
следва:
-

2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията” – през 2012 г.
е платен окончателно 1 ДБФП;
BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти“ - през 2012 г. са платени
окончателно 10 ДБФП;
BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” – през 2012 г.
са платени окончателно 7 ДБФП
BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” – през 2012 г. са
платени окончателно 15 ДБФП;
BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” – през 2012 г.
са платени окончателно 119 ДБФП;
BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” – през 2012 г. са
платени окончателно 5 ДБФП;
BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти“ – през 2012 г. са
платени окончателно 170 ДБФП;
BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания“ – през
2012 г. са платени окончателно 2 ДБФП;
BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” – през 2012 г.
са платени окончателно 10 ДБФП;

С изменениe на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 - 2013 , одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г., ЕК приема промени на
Анекс 3 „Списък с индикатори“. Конкретните изменения в индикаторите по приоритетна ос 2 се
изразяват в оптимизиране на индикаторите, превръщането им в измерими и отпадане на някои
индикатори в резултат на обстоен анализ от страна на УО.
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Показатели
Показател 1
Нарастване на
производствения капацитет
в подкрепените
12
предприятия (%)

Постигнати
резултати(1)

2007
0

2008
0

2009
Средно в
подкрепените
предприятия:
32,75 %

2010
Средно в
подкрепените
предприятия:
33,57%

Средно в
малките
предприятия:
30,33 %

Средно в малките
предприятия:
40,91 %

Средно в
средните
предприятия:
40 %

Средно в средните
предприятия:
38,27%
Средно в големите
предприятия:
1,99%
Средно в микро
предприятия:
29,55%

Показател 2
Дял на предприятия, които
използват общи и
специализирани
консултантски услуги.
Преименуван
Брой подкрепени
предприятия, които
използват специализирани
консултантски услуги13
Показател 3
Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване в подкрепените

2011
Средно в
подкрепените
предприятия:

2012
Средно в
подкрепените
предприятия:

37,25%

80,14 %

Средно в малките
предприятия:

Средно в малките
предприятия:

13,16 %

81,14 %

Средно в средните
предприятия:
41,53%

Средно в средните
предприятия:
81,04 %

Средно в големите
предприятия:
87,61%

Средно в големите
предприятия:
79,79 %

Средно в микро
предприятия:
42 %

Средно в микро
предприятия:
75,16 %

Цел(2)
Изходно положение(3)
Постигнати резултати
Цел
Изходно положение

0
0
0
0
0

0

0

+15%

0
0

0
0

0
120

0

Постигнати резултати

0

0

8,53 % средно в
подкрепените
предприятия,
като:
- малки

Средно в
подкрепените
предприятия:
20,34%

Средно в
подкрепените
предприятия:
12,58%

2013

2014

2015

+15%

+15%

580

Средно в
подкрепените
предприятия:
29,82 %

Общо
37,25 %

0
580

12,58 %

12

Показател 1 „Нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия (%)“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение №
C(2012) 5768;
13

Показател 2 „Дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги.“ е преименуван на „Брой подкрепени предприятия, които използват
специализирани консултантски услуги“ с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
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Показатели
14
предприятия.

Показател 4
Брой на подкрепени МСП,
които въвеждат в употреба
нови технологии/ продукти
Преименуван
Брой на подкрепени
предприятия, които
въвеждат в употреба нови
15
технологии/ продукти
Показател 5
Брой сертификати въведени
в подкрепените
предприятия.
Да се определи: брой
сертификати, получени от
подкрепените предприятия

2007

Цел
Изходно положение
Постигнати резултати

0
45,5%
0

2008

2009
предприятия:
10,2 %;
- средни
предприятия:
3,55 %.

Цел
Изходно положение

0
0

0

Постигнати резултати

0

0

2011
Средно в малките
предприятия:
10.44 %

2012
Средно в малките
предприятия:
30,70%

Средно в средните
предприятия:
71,23%

Средно в средните
предприятия:
12,58%

Средно в средните
предприятия:
27,75 %

Средно в големите
предприятия:
0,06%

Средно в големите
предприятия: 9,96 %

Средно в големите
предприятия:
12,86 %

Средно в микро
предприятия:
21,84 %
35,5%

0
0

2010
Средно в малките
предприятия:
13,02 %

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

0

8 броя
сертификати, в
т.ч:
6 броя
сертификати в
едно голямо
предприятие;
2 броя
сертификати в
две малки
предприятия.

Средно в микро
предприятия:
32 %

2014

2015

30%
60 МСП, в т.ч:

131 МСП, в т.ч:

8 микро предприятия
43 малки предприятия
14 средни
предприятия

3 микро предприятия
24 малки
предприятия
33 средни
предприятия

21 микро
предприятия
54 малки
предприятия
56 средни
предприятия

60

30%
261

550

172 броя сертификати,
в т.ч:

151 броя
сертификати, в т.ч:

246 броя
сертификати, в т.ч:

36 броя сертификати в
големи предприятия;

7 броя сертификати в
големи предприятия;

89 броя сертификати в
малки предприятия.

76 броя сертификати
в малки предприятия.

28 броя
сертификати в
големи
предприятия;

29 броя сертификати в
средни предприятия;

38 броя сертификати
в средни
предприятия;
30 броя сертификати
в микро предприятия;

Общо

Средно в микро
предприятия:
47,82 %

65 МСП, в т.ч:

18 броя сертификати в
микро предприятия;

2013

550

577

102 броя
сертификати в
малки
предприятия.
49 броя
сертификати в
средни

14

Показател 3 „Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия.“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено
с Решение № C(2012) 5768;
15

Показател 4 „Брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/ продукти“ е преименуван на“ Брой на подкрепени предприятия, които въвеждат в
употреба нови технологии/ продукти“ с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
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Показатели

2007

2008

2009

2010

2011

2012
предприятия;

2013

2014

2015

Общо

537

537

67 броя
сертификати в
микро
предприятия;

Показател 6
Брой организации,
участващи в мрежата от
организации в подкрепа на
16
бизнеса
Показател 7
Процент предприятия/
предприемачи, които
използват услуги от
мрежата от организации в
17
подкрепа на бизнеса
Показател 8
Ниво на удовлетвореност на
предприятията, получили
услуги от консултантски
18
организации
Показател 9
Брой регионални бизнес
инкубатори създадени/
обновени
Преименуван
Брой подкрепени
регионални бизнес
инкубатори създадени/
19
обновени
Показател 10
Дял енергия от ВЕИ спрямо

Цел
Изходно положение
Постигнати резултати
Цел
Изходно положение

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0

0
34

0

Постигнати резултати
Цел
Изходно положение

0
0
0

0
0

0
0

0
7%

0

Постигнати резултати
Цел
Изходно положение

0
0
0

0
0

0
0

0
3

0

Постигнати резултати

0

0

0

0

0

Цел
Изходно положение

0
0

0

0

0

Постигнати резултати

0

0

0

0

0

200
0
68

0
68

20%

0
20%

4

0
4

0

0

0

0
25-27

0

0

25-27

0

16

Показател 6 „Брой организации, участващи в мрежата от организации в подкрепа на бизнеса.“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение №
C(2012) 5768;
17

Показател 7 „Процент предприятия/ предприемачи, които използват услуги от мрежата от организации в подкрепа на бизнеса.“ е отпаднал с измененията на оперативната
програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
18

Показател 8 „Ниво на удовлетвореност на предприятията, получили услуги от консултантски организации.“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено
с Решение № C(2012) 5768;
19

Показател 9 „Брой регионални бизнес инкубатори създадени/ обновени“ е преименуван на „Брой подкрепени регионални бизнес инкубатори създадени/ обновени“ с
измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
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Показатели
общото количество енергия,
потребявано от
подкрепените предприятия.
Показател 11
Брой енергийно ефективни
технологии/процеси/решени
я, въведени в подкрепените
20
предприятия
Показател 12
Брой клъстери – създадени/
подкрепени вече
съществуващи
Нов индикатор
Брой
проекти,
които
въвеждат
енергийно
ефективни
технологии/процеси/решени
21
я
Нов индикатор
Брой
въведени
когенерационни инсталации
във
подкрепените
22
предприятия
Нов индикатор
Километри
изградена/рехабилитирана
газова
връзка
със
23
съответното борудване
Нов индикатор

2007
0
0

2008
0

2009
0

2010
0

2011

2012

Цел
Изходно положение

Постигнати резултати
Цел
Изходно положение

0
0
0

0
0

0
0

0
55

0

0

Постигнати резултати
Цел
Изходно положение

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

Постигнати резултати
Цел
Изходно положение

0
0

0
0

0
0

0
0

0

Постигнати резултати
Цел
Изходно положение

0

0

0

0

0

Постигнати резултати
Цел
Изходно положение

0

0

0

0

0

2013
0

2014

2015
33

Общо
33

0
250

250

0
23

0
23

332

332

0

33

33

0

50

50

0

Постигнати резултати

20

Показател 11 „Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия.“ е отпаднал с измененията на оперативната програма,
одобрено с Решение № C(2012) 5768;
21

„Брой проекти, които въвеждат енергийно ефективни технологии/процеси/решения“ е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012)
5768;
22

„Брой въведени ко-генерационни инсталации във подкрепените предприятия“ е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;

23

„Километри изградена/рехабилитирана газова връзка със съответното борудване“ е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
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Показатели
Брой
закупени
и
инсталирани компресорни
24
станции

Цел
Изходно положение

2007
0

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

2012
0

2013

2014

2015
1

Общо
1

Повечето от индикаторите на ниво Приоритетна ос 2 са с нулеви стойности, поради факта, че стойностите на индикаторите се измерват на база постигнат
напредък, вследствие приключило изпълнение на ДБФП, подадени окончателни отчети и извършени окончателни плащания, а проектите, благодарение на
които ще бъдат постигнати целевите стойности, презотчетния период се намират или в процес на изпълнение, или все още не са стартирали. .
Индикатор „Брой подкрепени предприятия, които ползват специализирани консултантски услуги“ може да бъде проследен едва след приключване
изпълнението на проектите по 10 процедури за технологична модернизация и внедряване на международно признати стандарти, които към края на отчетния
период са в процес на изпълнение и по една процедура за технологична модернизация, която е в процес на оценка.
Респективно показателите „Брой подкрепени регионални бизнес инкубатори създадени/ обновени“ и „Брой клъстери – създадени/ подкрепени вече
съществуващи“ са с нулеви стойности поради факта, че процедурите, благодарение на чието изпълнение ще бъдат постигнати целите на тези индикатори, се
намират на етап изпълнение (BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”; BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на
клъстерите в България"), на етап оценка на проектните предложения (BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България") или предстои
да бъдат обявени през 2013 г. (новата процедура за подкрепа за развитието на клъстерите в България). Съответно резултатите от изпълнението на проектите и
постигането на целите на горецитираните индикатори ще бъде възможно за проследяване не по-рано открая на 2015 г.
Стойностите на индикаторите, проследяващи успеха на процедурите в областта на въвеждане на енергийно ефективни решения в предприятията също ще
бъдат отчетени на по-късен етап, поради вече упоменатите причини, а именно – процедурите, допринасящи за постигане на стойностите им се намират в
процес на изпълнение (BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”), или са отворени за кандидатстване през 2012 г. (BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика”) и оценката, договарянето и изпълнението на проектите по тях предстои. Рисковете, свързани с изпълнението
на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, която все още е в етап на набиране на проектни предложения,
са свързани главно с трудности, произтичащи от механизма на изпълнение, който предполага извършването на процедури за избор на изпълнители на
дейностите по проекта преди сключване на ДБФП, а това от своя страна е предпоставка за забавяне на процеса по оценка. Допълнителни трудности са
идентифицирани в условията за кандидатстване, от гледна точка на установени пропуски при залагането на допустими дейности и разходи, което създава
затруднения при подготовката, подаването и оценката на проектните предложения. Предприети са мерки за анализиране на проблемите и формулиране на
начини за оптимизиране на условията за кандидатстване с цел максимално ускоряване на усвояването на средствата по процедурата.
Сътветно нулеви са и стойностите на новите индикатори, чието въвеждане е наложено от промяната на ОПРКБИ и включването на изграждането на
междусистемна газова връзка България-Сърбия, изпълнението на която предстои след началото на 2013 г. На този етап, е рано да бъдат идентифицирани
трудностите/ рисковете, свързани с изпълнението на проекта. Предвид неговия характер – с дълъг срок на изпълнение и свързан с изграждане на
инфраструктура, основните трудности може да се разграничат, както следва: риск от недостиг на финансиране; забавяне в напредъка, поради необходимостта
на провеждане на обществените поръчки по проекта и др.
24

„Брой закупени и инсталирани компресорни станции“ е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
45

В допълнение, почти половината от индикаторите по Приоритетна ос 2 на Оперативната програма са преформулирани с цел ефективното им отчитане от
мониторинговата система, а част от показателите са отпаднали вследствие на решение за необявяване на процедурите, чиито резултати ще бъдат измервани с
тях.
Като цяло, постигането на така заложените стойности на индикаторите по Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност“ е реално и осъществимо до края
на 2015 г.

(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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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 по Приоритетна ос 2 са постъпили 81 проектни предложения, като
оценителният процес е приключил в срок. Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България” няма определен краен срок за кандидатстване и оценката се извършва
поетапно на сесии, като се очаква да приключи през първото тримесечие на 2013г.
Сключени са общо 593 договора със стойност на предоставената по тях БФП в размер на 448 663
101.72 лева (229 401 320.03 eвро), което представлява 54,52 % от стойността на договорените
средства по Приоритетна ос 2 от стартирането на оперативната програма.
Данните за постигнатия финансов напредък по Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност” към
31.12.2012 г. показват, че към края на отчетния период договорената безвъзмездна финансова помощ
представлява 79.54 % от общия бюджет на приоритетната ос, като изплатените средства (авансови,
междинни и окончателни плащания) възлизат на 23,31 % от общия бюджет.
Като други конкретни резултати от изпълнението на процедурите по Приоритетна ос 2 на ОПК през
отчетния период могат да бъдат посочени и следните:
 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.201/2007 „Покриване на международно признати стандарти”
Към 31.12.2012 г. изпълнението на дейностите по проектите е приключило. Извършени са всички
плащания по одобрените финални отчети. Процедурата се счита за приключила. В края на отчетния
период (31.12.2012 г.) по процедурата са изплатени средства на стойност 4 390 936.95 лева (2 245
084.85 евро).
През 2012 г. са извършени 58 посещения на място, свързани с проследяване на устойчивостта и
резултатите от проектите.
През периода са постъпили 4 сигнала за нередности. Три от сигналите са за неспазване на
следдоговорните ангажименти и обявяване в процедури за несъстоятелност на дружествата
бенефициенти.
Регистрирани са 3 нередности с финансови последствия, при което са изпратени покани за доброволно
плащане. Два от случаите са предадени на НАП за принудително събиране.
От страна на УО през 2012 г. са предприети мерки бенефициентите да се проверяват ежемесечно
(предвид кратките срокове за предявяване на вземанията) за възникване на: образувано производство по
несъстоятелност, съответно обявяване в несъстоятелност на търговските дружества – бенефициенти по
ОПК.
По ДБФП с бенефициент „ЕСО КОМЕРС“ ЕООД е регистрирана нередност. Дружеството е
пререгистрирано в „Гринуич 2011“ ЕООД, което е в процедура по несъстоятелност. Изпратена е покана
за доброволно плащане на изплатената субсидия, която не е получена нито от представител на
дружеството правоприемник, нито от назначения синдик.
 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.101/2007 „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 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.
Към края на отчетния период общата сума на верифицираните и платени средства по 42 от общо 47
отчети възлиза на 11 180 847.42 лв. (5 716 764.20 евро). Дейностите и разходите по 3 от договорите не са
одобрени и не са верифицирани. Прекратен е един от договорите в резултат на приключена проверка по
регистриран сигнал за нередност. През 2012 г. е извършено окончателно плащане по един договор на
стойност 667 146.67 лв. (341 111.91 евро).
От началото на изпълнението на процедурата до края на отчетния период са проведени 181 посещения
на място. Само през 2012 г. са осъществени 18 проверки на място, като 17 от проверките са извършени в
съответствие с Годишния план за проверки на място за 2012 г. с цел последващ мониторинг на
постигнатите резултати и устойчивост на резултатите. Една от проверките през отчетния период е
извършена за установяване изпълнението на други задължения на бенефициентите във връзка с
приключилото изпълнение на проектите.
Общият брой на прекратените по процедурата договори е 79, като причините за прекратяването им са,
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както следва:
59 броя подписани договори не влизат в сила поради неизпълнение на условието за
наличието на финансови средства, покриващи 100% от общите допустими разходи, за да стартира
изпълнението на проекта.
Липса на финансови средства за изпълнение на дейностите по договора вследствие
финансовата и икономическа криза - 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 –2 бенефициенти са посочили тази причина в исканията за прекратяване на
договорите;
Невъзможност за изпълнение на дейностите по договора, произтичаща от вътрешни за
бенефициента фактори/причини –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 4 договора (един от
тези договори е прекратен през 2012 г.).
Размерът на БФП по прекратените 79 договора възлиза на 33 401 222.42 лв. (17 078 035.80 евро).
Размерът на БФП по прекратения през 2012 г. договор възлиза на 879 375.00лв. (449 624.19 евро).
По един от договорите, с подадени финални отчети, не е закрита нередност – подозрение за измама,
регистрирана през 2010 г. Като превантивна мярка е спряно плащането. Нередността не е разкрита през
периода поради започнати и неприключили съдебни и административни процедури.
През отчетния период са постъпили са 2 сигнала за нередности. Единият е във връзка с
предсертификационен одит от СО, а другият за промяна на изпълнението на проекта без съгласието на
УО, следствие на което платената БФП за СМР следва да бъде възстановена.
Регистрирани са 2 нередности. Средствата по нередностите са изцяло възстановени от бенефициентите.
 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 договора с размер на БФП,
възлизащ на на 2 646 011.98 лв. (1 352 905.19 евро).
Към 31.12.2012 г. няма договори в етап на изпълнение.
От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31.12.2011 г. са извършени 342
посещения на място. През 2012 г. са извършени 45 посещения с цел проследяване на изпълнението и
устойчивостта на резулататите.
Подадени са 128 отчета, от които 11 междинни и 117 финални. През 2012 г. няма постъпили финални
отчети.
Общата сума на платените средства към 31.12.2012 г. е 2 646 011.24 лева (1 352 904.82 евро) по 108
договора, като през 2012 г. са изплатени 154 278.00 лв. (78 882.30 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 БФП по прекратените 67 броя договори възлиза на 2 454 229,83 лв. (1 254 847.03 евро).
Размерът на БФП по прекратените през 2011 г. 26 договора възлиза на 679 023.92 лв. (347 184.74 евро).
През отчетния период са постъпили 9 сигнала за нередности. Регистрирани са 2 нередности, едната от
които нередност – подозрение за измама, вследствие на проверка на одитния орган ИА ОСЕС.
Нередностите са с финансово изражение. Изпратени са покани за доброволно плащане. По единият от
случаите средствата са изцяло възстановени от страна на бенефициента.
 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 евро) , в резултат на което са изпълнени
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общо 112 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. От подадените 112 финални отчети са одобрени и верифицирани
дейности и разходи по 111 ДБФП, като по един ДБФП , УО не е одобрил дейностите и извършените
разходи. Съответно от подадените 11 междинни отчета, УО е верифицирал и одобрил 10, като един
междинен отчет не одобрен.
Общата сума на платените средства към 31 декември 2012 г. е 51 518 463.96 лева (26 341 376.40 eвро),
като по 111 договора са извършени окончателни плащания. Извършените окончателни плащания през
2012 г. са на стойност 2 485 747.30 лв. (1 270 961.91 eвро) по 7 договора за безвъзмездна финансова
помощ.
От началото на изпълнение на ДБФП по процедурата към 31 декември 2012 г. са извършени 409
посещения на място, от които 42 през 2009 г., 234 през 2010 г., 90 през 2011 г. и 43 през 2012 г. 123 от
всички извършените посещения на място по процедурата са извършени в резултат на подадени отчети
(междинни - 11/финални - 112) с цел верифициране на закупеното по проекта оборудване и услуги.
Останалите посещения на място са извършени: с цел физическото удостоверяване на доставки на
оборудване, закупено по проектите и/или приемо-предаване на извършени услуги; с цел проследяване
изпълнението на проектите, както и с цел осъществяване на последващ мониторинг след приключване
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
През отчетния период са постъпили 5 бр. сигнали за нередности. Няма регистрирани нередности.
 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/2.1.05
„Технологична модернизация в големи предприятия”
Към 31.12.2012 г. са приключени 33 от 42-та сключени договора, на стойност 63 819 709.20 лв.( 32 630
999.69 евро). Общо платените средства са в размер на 64 547 680.59 лв. (33 003 211.26 евро) по 33
договора, като през 2012 г. са изплатени 28 590 485.19 лв. (14 618 307.18 евро) по 14 договора . Към
31.12.2012 г. са прекратени 9 от сключените договори на обща стойност 18 964 455,59 лв (9 696 520.91
евро).
Към 31.12.2012 г. 33 големи предприятия са получили окончателно плащане.
През отчетния период 01.01.2012 г. - 31 декември 2012 г. са извършени 15 проверки на място.
През отчетния период са регистрирани 2 сигнала. Единият сигнал е регистриран във връзка с предсертификационен одит на място от СО, а другият във връзка с одит на ИА ОСЕС. Регистрирани са две
нередности. При едната е наложена плоска финансова корекция в размер от 2% върху платените
средства по процедурата. В другия случай е изпратена покана за доброволно възстановяване на
средствата по нередността от страна на бенефициента, които не са внесени в срок. Случаят е предаден на
НАП за принудително събиране.
 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 eвро).
Оценката по процедурата е приключила с издаване на Решение на Изпълнителния директор на
ИАНМСП и Ръководител на Договарящия орган № 2ТММ-01-1/07.01.2011г., с което са, одобрени за
финансиране общо 194 проектни предложения от основния списък. Общата стойност на безвъзмездната
финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения е 97 425 075,30 лева
(49 812 650,03 евро).
Сключени са 194 договора с обща стойност на предоставената по тях БФП 97 174 847,08 лева (49 685
472.48 евро).
Договорите са сключени с максимална продължителност от 18 месеца. Съгласно Решение на КН на
ОПК, публикувано на 18.07.2012 г. на бенефициентите е предоставена възможност за удължаване с до 6
месеца на срока за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедурата на
индивидуален принцип и при обоснована необходимост, с оглед на което срокът за изпълнение на част
от договорите е удължен с до 24 месеца.
От началото на изпълнение на процедурата до края на отчетния период са прекратени общо 35 договора,
като през периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. са прекратени 15 договора в резултат на което, в етап на
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изпълнение са 159 договора с размер на БФП, възлизащ на възлизащ на 79 723 238.07 лв. (40 762 469.61
евро).
От началото на изпълнение на договорите по процедурата към края на отчетния период са подадени
общо 153 отчета, от които 25 междинни отчети и 128 финални, като за отчетния период са проверени и
платени 23 междинни и 119 финални отчета.
Към 31.12.2012 г. са извършени плащания по 130 договора на стойност 53 040 474.63 лв. (27 119 580.03
eвро), като по 120 от тях са извършени окончателни плащания. През 2012 г. са извършени плащания на
стойност 48 780 416.15 лв. (24 941 413.31 евро), като по 119 от тях е извършено окончателно плащане.
В периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. по процедурата са извършени 177 посещения на място, от
които 152 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.
Общият брой на прекратените по процедурата договори е 35, като през периода 01.01.2012 г. –
31.12.2012 г. са прекратени 15 договора. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по
прекратените договори възлиза на 14 422 748.64 лв. (7 374 347.40 евро).
През отчетния период са постъпили 2 сигнала за нередности. Регистрирана е една нередност –
подозрение за измама. Нередността е за подадена декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
ЗМСП, в която категорията на предприятието е посочена некоректно. Договорът за БФП е
еднострарнно прекратен от страна на УО. Бенефициентът е възстановил авансово изплатените
средства. Случаят е изпратен за проверка от компетентните органи.
 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 eвро). С взето
решение в рамките на Осмото заседание на КН на ОПК е увеличен бюджетът на процедурата с 1 333
813,49 лева ( 681 968,01 евро).
Оценката на постъпилите в рамките на крайния срок за кандидатстване по процедурата 113 проектни
предложения е извършена и отчетена в годишния доклад за 2010 г.
С Решение № 2ТМГ-01-1/02.03.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАНМСП и Ръководител на
Договарящия орган одобрени за финансиране са общо 20 проектни предложения от основния списък.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни
предложения е в размер на 56 725 482,70 лева (29 003 278,76 евро).
Сключени са 21 договора с обща стойност на предоставената по тях БФП в размер на 60 008 713,49
лева (30 682 438,64 евро), като едни договор е сключен с кандидат, одобрен в резервния списък за
финансиране.
Към 31.12.2012 г. в етап на изпълнение, в т.ч. приключени са 20 договора. Размерът на
безвъзмездната финансова помощ по тях е 55 937 456.95 лв. (28 600 806.29 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 31.12.2012 г. са извършени общо 31 посещения на място, от които през 2011 г. са
извършени 17 посещения на място и 14 през 2012 г. От началото на изпълнение на договорите по
процедурата към 31.12.2012 г. са подадени общо 8 отчета, от които 1 междинен и 7 финални отчета.
Общата сума на платените средства към 31.12.2012 г. е 17 946 380.89 лв. (9 175 979.59 евро), по 8
договора, като по 5 от тях са извършени окончателни плащания. През 2012 г. са извършени плашания
на стойност 15 541 750.30 лв. (7 946 492.64 евро) по 7 договора, като по 5 договора е извършено
окончателно плащане. Прекратен е един договор, причина за което е промяна в стратегическото
развитие на дружеството и нецелесъобразност от изпълнението на проекта.
Няма получени сигнали за нередности. Няма регистрирани нередности.
 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване:
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 eвро). С взето в
рамките на проведеното на 02.12.2010 г. Седмо заседание на Комитета за наблюдение на ОП
„Конкурентоспособност” решение бюджетът на процедурата е увеличен с 4 889 575,00 лева ( 2
500 000,00 eвро).
С Решение № 3МС-01-1/14.04.2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган, одобрени за
финансиране са 246 проектни предложения със стойност на безвъзмездната финансова помощ в
размер на 19 044 321,13 лева (9 737 206,78 евро). Сключени са 224 договора с обща стойност на
предоставената по тях БФП в размер на 17 893 552,48 лева (9 148 968.44 евро), от които в процес на
изпълнение в т.ч. приключени към 31.12.2012 г. са 185 броя на стойност 13 692 804.56 лева ( 7 001
127.19 евро). Прекратени са 39 договора на стойност 3 002 641.13 лв. (1 535 249.58 евро), като през
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2012 г. са прекратени 31 договора на стойност 2 427 808.71 лв. (1 241 337.92 евро). Изпълнението на
сключените договори стартира през месец юни 2011 г., като времевият обхват на проектите е
максимум 12 месеца. Към 31.12.2012 г. изпълнението на дейностите по проектите е приключило. Към
31.12.2012 г. общата сума на платените средства възлиза на 12 364 034.26 лв. (6 321 727.30 евро) по
170 договора, като по всички тях са извършени окончателни плащания. Всички окончателни
плащания и почти всички останали плащания са извършени през 2012 г.
От началото на изпълнение на договорите по процедурата към края на отчетния период са подадени
общо 207 отчета, от които 23 междинни отчети и 184 финални. Приключена е проверката по всички
подадени междинни отчети и по 170 финални, като са извършени плащания. Във връзка с
изпълнението на договорите по процедурата през отчетния период са извършени общо 256
посещения на място.
През отчетния период са постъпили 12 сигнала за нередности. Сигналите са от различно естество –
нарушения в процедурите за доставка, некоректно отчитане, некоректни отчетни документи и др.
Преобладаващата част от сигналите са във връзка с провеждани от бенефициентите процедури за
избор на изпълнител. Регистрирана е една нередност – подозрение за измама, изразяваща се в
установен опит за фалшифициране на текстове от общите условия на договора от страна на
бенефициента на притежаваното от него екземпляр от договора. По искане на бенефициента ДБФП е
прекратен. Случаят е предаден на компетентните органи за проверка.
 Процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с
увреждания”
Бюджетът по процедурата е в размер на 19 558 300,00 лева (10 000 000 евро). С издаване на Решение
№ ТМУ-01-1/28.10.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАНМСП и Ръководител на ДО, са
одобрени за финансиране 24 проектни предложения, с обща стойност на БФП в размер на 5 327
445,11 лв.( 2 723 879,43 eвро). През декемрври 2011 г. са сключени 22 договора за безвъзмездна
финансова помощ с общ размер на БФП – 4 990 383, 31 лева (2 551 581.61 eвро), като през 2012 г. са
прекратени и 2 договора на стойност 365 178.58 лв. (186 715.71 евро). Единият договор е прекратен
поради невъзможност за осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на проекта, а
другия поради надвишаване на стойността на отпуснатата минимална помощ през последните 3
години за бенефициента. И двата договора са прекратени по взаимно съгласие. За отчетния период 2
договора са приключени, като финалните отчети по тях са одобрени и е платена обща сума на
стойност 423 425.76 лв(216 497.47 евро). От началото на 2012 г. до 31.12.2012 г. са одобрени и
платени 4 междинни отчета на обща стойност 101 699,57 лв. (51 998.96 евро). Изплатени са 793
860.57 лв. (405 900.69 eвро) по 10 договора, като по два от тях са извършени окончателни плащания.
По процедурата за периода са извършени 14 проверки на място.
През отчетния период е постъпил един сигнал за нередност, проверката по който не е установила
нередност.
 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Съгласно решение от 30.09.2011 г. на КН на ОПК за неприсъствено вземане на решение бюджетът на
процедурата е увеличен с 1 337 617,59 лева и по този начин общите налични средства по процедурата
достигат до 99 129 117,59 лв. (50 683 913,01 eвро).
Във връзка с Решение на КН на ОПК от 11.05.2012 г. за разпределение на оставащи неусвоени
средства по процедурата са изпратени покани за сключване на договори на 3 кандидати от категория
„средно предприятие“ и 3 кандидати от категория „микро предприятие“ от Списъка с резервни
проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е имало осигурено
финансиране съгласно Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган.
В резултат на това са сключени 6 договора със стойност на БФП в размер на 4 663 612,34 лв. (2
384 467.12 eвро).
Към 31.12.2012 г. с включването на проектните предложения от „резервния списък“ общият брой на
сключените договори по процедурата наброява 121, с обща стойност на предоставената по тях БФП в
размер на 98 796 380.20 лева (50 514 561.92 евро). Сключените договори са с времеви обхват на
проектите максимум 18 месеца. Към 31.12.2012 са прекратени 7 договора на стойност 7 866 294.68 лв.
(4 022 034.30 евро). От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31.12.2012 г. са
извършени 75 посещения на място. От началото на изпълнение на договорите по процедурата към
31.12.2012 г. са подадени 22 междинни и 24 финални отчети. До 31.12.2012 г. са изплатени 15 330
240.23 лв. (7 838 347.60 евро) по 34 договора, като по 10 от тях са извършени окончателни плащания.
Всички окончателни плащания и почти всички останали плащания са извършени през 2012 г.
През отчетния период са постъпили 6 сигнала за нередности. Сигналите са от различен характер:
включена в проекта недопустима дейност, нарушения в процедурите за избор на изпълните,
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конфликт на интереси, некоректно декларирани данни и др. Преобладаващата част са нарушения на
процедурите по ПМС № 55/2007 г. Регистрирана е една нередност – подозрение за измама, свързана с
подадена декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, в която некоректно е отразена
категорията на предприятието, въз основа на което проектът е недопустим. Договорът за
безвъзмездна финансова помощ е едностранно прекратен от страна на УО. По договора няма
изплатени авансови средства. Случаят е предаден на компетентните органи за проверка.


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”
Процедурата е обявена на 29.06.2011 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 48 895
750 лв. (€ 25 000 000,00). По процедурата са постъпили 1274 проектни предложения. Оценката е
стартирала на 17.10.2011 г. и е приключила с издаване на Решение № 4МС-01-1/04.04.2012 г. на
Ръководителя на ДО, с което се одобряват за финансиране 241 проектни предложения с обща
стойност на БФП в размер на 48 231 122,12 лв.(24 660 181,16 eвро), от които:
 14 проектни предложения на предприятия с категория „микро предприятие“ със стойност
на БФП - 2 357 926,46 лв. (1 205 588,66 eвро);
 101 проектни предложения на предприятия с категория „малко предприятие“ със стойност
на БФП - 16 836 138,30 лв. (8 608 180,82 eвро);
 89 проектни предложения на предприятия с категория „средно предприятие“ със стойност
на БФП - 19 472 046,35 лв. (9 955 899,21 eвро);
 37 проектни предложения на предприятия с категория „голямо предприятие“ със стойност
на БФП - 9 565 011,01 лв. (4 890 512,47 евро).
Изготвен е резервен списък с проектни предложения, за които не е достигнало финансиране, в който
са включени общо 913 проектни предложения, от които 157 на предприятия с категория „микро
предприятие“, 326 на предприятия с категория „малко предприятие“, 243 на предприятия с категория
„средно предприятие“ и 187 на предприятия с категория „голямо предприятие“.
Към 27.04.2012 г., в рамките на проведения първи етап от процедурата по договаряне са сключени
211 договора с обща стойност на предоставената БФП 42 938 756,26 лв.( 21 954 237,46 eвро) Общата
налична сума по процедурата след приспадане на сумата на сключените 211 договора за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ е в размер на 5 956 993,74 лв.( 3 045 762,53 eвро).
Към 03.08.2012 г., в рамките на проведения втори етап от процедурата по договаряне са сключени 20
договора с обща стойност на предоставената БФП в размер на 3 867 544,86 лв. –(1 977 444,28 eвро).
Общата налична сума по процедурата след приспадане на сумата на сключените 20 договора за
предоставяне на БФП е в размер на 2 089 448,88 лв.( 1 068 318,24 eвро).
Към 05.12.2012 г., в рамките на проведения трети етап от процедурата по договаряне е сключен един
договор със стойност на БФП в размер на 75 500,00 лв. (38 602,53 евро). Общата налична сума по
процедурата след приспадане на сумата на сключения един договор за безвъзмездна финансова
помощ е в размер на 2 013 948,88 лв. (1 029 715,71 eвро).
Предвид наличието на останал финансов ресурс след проведената процедура по договаряне, в размер
на 2 013 948,88 лв.(1 029 715,71 eвро) е взето решение да бъдат поканени за подписване на договор
общо 7 кандидата от резервния списък. Очаква се процедурата по договаряне да приключи в
началото на 2013 г.
Общо сключените договори по процедурата са 232 с обща стойност на БФП 46 881 801,12 лв. (23 970
651.97 eвро), като 6 от тях на стойност 1 513 835.64 лв. (774 023.74 евро) са прекратени.
От сключените 232 договора, в процес на изпълнение към 31.12.2012 г. са 226 на стойност
45 367 965,48 лв. (23 196 272,42 евро). Прекратените договори са 6 с размер на БФП 1 513 835,64 лв.
(774 011,87 евро). Изпълнението на сключените договори стартира през април 2012 г., като времевият
обхват на проектите е максимум 12 месеца. С Решение на КН на ОПК в резултат от проведена
писмена процедура за вземане на решение (04.07.2012 г. – 16.07.2012 г.) на бенефициентите по
сключените договори по процедурата на индивидуален принцип и при обоснована необходимост,
може да бъде предоставена възможност за удължаване до 6 месеца на срока за изпълнение на
дейностите.
Във връзка с изпълнението на договорите по процедурата от началото на тяхното изпълнение към
31.12.2012 г. са извършени общо 31 посещения на място. Към отчетния период няма окончателно
приключен и платен договор за безвъзмездна помощ. Изплатени са 1 043 336.08 лв. (533 457.45 евро)
по 19 договора предимно за авансови плащания.
През отчетния период са получени 15 сигнала за нередности. Сигналите са от различен характер:
съмнение за некоректно декларирани държавни помощи, недопустимост на кандидата при
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кандидатстване, нарушения в процедурите за избор на изпълните и др. Преобладаващата част са
нарушения на процедурите по ПМС № 55/2007г. Един от сигналите е анонимен.
Няма установени нередности.
 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Процедурата е обявена на 19.09.2011 г. с краен срок за кандидатстване 20.12.2011 г. Първоначалните
общи налични средства по процедурата възлизат на 146 687 250 лв. (75 000 000.00 евро), в т.ч. за
категория „микро” предприятия - 6 750 000 лв. (3 451 220.20 евро), за категория „малки”
предприятия – 52 500 000 лв. (26 842 823.76 евро) и за категория „средни” предприятия - 87 437 250
лв. (44 705 956.04 евро).
По процедурата са постъпили 542 проектни предложения. Оценката им е стартирала на 03.01.2012г.
и е приключила с издаване на Решение № РД-16-423/12.04.2012 г. на Ръководителя на УО, като
одобрени за финансиране са 204 проектни предложения с обща стойност на БФП на 144 409 387,30
лв. (73 836 479.85 евро), от които:
 22 проектни предложения на предприятия с категория „микро“ предприятие със стойност на
БФП- 6 437 258,16 лв. (3 291 368.32 евро);
 95 проектни предложения на предприятия с категория „малко предприятие“ със стойност на
БФП - 51 698 036,07 лв.;
 87 проектни предложения на предприятия с категория „средно“ предприятие със стойност на
БФП - 86 274 093,07 лв. (44 111 919.97 евро)
С горепосоченото решение от 12.04.2012 г. е одобрен и резервен списък на проектни предложения,
преминали успешно етапите на оценката, но за които не е достигнало финансиране. В резервния
списък са включени 192 проектни предложения (141 172 119,49 лв. (72 181 265.72 евро)), от които 14
на предприятия с категория „микро предприятие“ (4 235 243,81 лв. (2 165 478.99 евро)), 85 на
предприятия с категория „малко предприятие“ (44 541 340,30 лв. (22 773 975.00 евро)) и 93 на
предприятия с категория „средно предприятие“ (92 395 535,38 лв. (47 241 811.73 евро)).
Сключени са 196 договора със стойност на БФП 137 090 712,47 лв. (70 094 443.43 евро), разпределена
съобразно категорията на предприятията-кандидати, както следва:
 6 283 851,86 лв. (3 212 931.72 евро) – за микро предприятия,
 49 547 229,68 лв. (25 333 484.86 евро) – за малки предприятия, и
 81 259 630.93 лв. (41 548 026.86 евро) – за средни предприятия.
Със Заповед № РД-16-И26/30.08.2012 г. Ръководителя на УО и ДО общият бюджет по процедурата е
увеличен с 85 241 633.64 лв. (43 583 355.22 евро) и достига 231 928 883.64 лв. (118 583 355.22 евро),
разпределени съобразно категорията на предприятията – кандидати, както следва:
 10 672 501,97 лв. (5 456 763.61 евро) – за микро предприятия (увеличението в сравнение с
първоначалния бюджет е 3 922 501,97 лв. (2 005 543.41 евро));
 83 008 348,65 лв. (42 441 494.74 евро) – за малки предприятия (увеличението в сравнение с
първоначалния бюджет е 30 508 348,65 лв. (15 598 670.97 евро));
 138 248 033,02 лв. (70 685 096.87 евро) – за средни предприятия (увеличението в сравнение
с първоначалния бюджет е 50 810 783,02 лв. (25 979 140.84 евро)).
Въз основа на увеличения бюджет по процедурата за сключване на договор са поканени 121
кандидата от резервния списък с обща стойност на БФП - 86 732 741.74 лв. (44 346 426.90 евро),
разпределени съобразно категорията на предприятията-кандидати, както следва:
 микро предприятие: 14 проектни предложения с обща стойност на БФП - 4 235 243,81 лв. (2
165 478.99 евро);
 малко предприятие: 62 проектни предложения с обща стойност на БФП - 31 294 575,94 лв.
(16 000 908.04 евро);
 средно предприятие: 45 проектни предложения с обща стойност на БФП - 51 202 921,99 лв.
(26 180 039.88 евро).
Общият брой кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, с които към
31.12.2012 г. са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, е 101 с обща стойност на
БФП: 74 399 797,71 лв. (38 040 596.03 евро), разпределена съобразно категорията на предприятиятакандидати, както следва: микро предприятие - 10 проектни предложения с обща стойност на БФП 3
216 107,58 лв. (1 644 394.92 евро); малко предприятие - 49 с обща стойност на БФП 23 355 383,36 лв.
(11 941 601.06 евро); средно предприятие - 42 с обща стойност на БФП 47 828 306,77 лв. (24 454
600.05 евро)
Общо за процедурата, към 31.12.2012г. са сключени 297 договора със стойност на безвъзмездната
финансова помощ - 211 490 510,18 лв. (108 135 039.46 евро), разпределена съобразно категорията на
предприятията-кандидати, както следва: микро предприятие: 9 499 959,44 лв. (4 857 326.64 евро),
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малко предприятие: 72 902 613,04 лв. (37 275 085.92 евро) и средно предприятие: 129 087 937,70 лв.
(66 002 626.90 евро)
Към 31.12.2012 г. се изпълняват 297 договора на стойност 211 490 510.18 лв. (108 135 039.46 евро).
От началото на изпълнението на договорите по процедурата до 31.12.2012 г. са извършени 19
посещения на място. От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31.12.2012 г. са
подадени 3 отчета, от които 1 междинен и 2 финални отчета. Изплатени са 3 047 624.61 лв. (1 558
249.62 евро) по 21 договора за авансови плащания.
През отчетния период са получени 2 сигнала за нередности. Единият от сигналите е за покриване на
разходите за консултанска услуга при разписване на проекта, другият е свързан с нарушение на
процедурите по ПМС № 55/2007г. Няма установени нередности.
 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 26.11.2010 г. с краен срок за кандидатстване 28.03.2011 г. Общите налични
средства по процедурата възлизат на 35 204 940,00 лева ( 18 000 000,00 eвро).
По процедурата са постъпили 42 проектни предложения. Одобрени за финансиране са 18 проектни
предложения с обща стойност на БФП в размер на 15 394 046,53 лева (7 870 971.74 евро).
Оценителният процес е приключил в рамките на 2011 г. и е подробно описан в Годишния доклад за
изпълнението на ОПК за 2011 г.
Сключени са 17 договора със стойност на БФП в размер на 14 042 080,02 лв. (7 179 711.64 евро).
През отчетния период в процес на изпълнение са всички 17 договора за създаване и развитие на
бизнес инкубатори. Максималният срок за изпълнението им е 36 месеца от датата на влизане в сила
на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. През отчетния период са извършени
16 проверки на място във връзка с констатиране на състоянието на терена, сградата и/или
помещенията преди започване на строителните дейности, като за направените констатации са
изготвени контролни листа и е направен снимков материал. Изготвени са 16 допълнителни
споразумения. Изплатени са авансови плащания по 3 договора на стойност 411 135.03 лв. (210 213.23
евро). Внесен и разгледан е един междинен отчет.
През отчетния период са постъпили 2 сигнала за нередности. И двата сиггнала са за некоректни
строително-монтажни работи. Единият от сигналите е за извършени СМР, които са стартирали преди
проверката на място, а другият сигнал е за включване на проекта на изграждане на скеле, което е
било изградено предварително.
Няма установени нередности.


Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия””
Процедурата е обявена на 17.11.2011 г. с краен срок за кандидатстване 15.02.2012 г. Обявеният
бюджет по процедурата е в размер на 78 233 200,00 лева ( 40 000 000,00 eвро). Основна цел на
процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за
преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване 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.
В периода от 17.11.2011 г. – 15.02.2012 г. по процедурата са постъпили 56 проектни предложения.
Оценката е извършена в периода 05.03.2012 г. - 23.05.2012 г. Одобрени за финансиране са 30
проектни предложения със стойност на БФП - 77 141 826,11 лв. (39 442 594.39 евро) Изготвен е
резервен списък на проектни предложения, преминали успешно етапите на оценката, но за които не е
достигнало финансиране, включващ 12 проектни предложения. Процедурата по договаряне е
извършена на два етапа. Първият етап по извършване на проверка за документална допустимост е
осъществен в периода 15.06.2012 г. - 04.07.2012 г. и в резултат са сключени 16 договора със стойност
на БФП 42 622 462,14 лв. (21 792 853.12 евро). Вторият етап по извършване на проверка за
документална допустимост е извършен в периода 13.07.2012 г. - 26.07.2012 г. и в резултат са
сключени 14 договора със стойност на БФП 34 519 363,97 лв. (17 649 741.27 евро).
Общо по процедурата са сключени 30 договора със стойност на БФП 77 141 826.11 лв. (39 442 594.39
евро). Към 31.12.2012 г. няма прекратени договори. Не са извършвани посещения на място.
Изплатени са 2 396 597.29 лв. (1 225 379.53 евро), под формата на авансови плащания по 4 договора.
Постъпил е един сигнал за нередност, касаещ конфликт на интереси - член на управлението на СД на
енергийния одитор същевременно е член на Комитета за наблюдение на ОП
„Конкурентоспособност“.
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Няма установени нередности.
 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Общият бюджет по процедурата възлиза на 293 374 500 лв. (150 000 000 eвро). Процедурата е
обявена на 28.06.2012 г. без определен срок за кандидатстване, но не по-късно от 31.10.2013 г.
Изпълнението на процедурата е пилотно за България, тъй като процесите по оценка на проектите и
осъществяването на мониторинг са изнесени извън администрацията и са възложени на външни
изпълнители след проведена за целта обществена поръчка. Допълнително, изборът на изпълнители на
дейностите по проектите се осъществява на етап подготовка на проектното предложение, т.е. преди
подаване на формуляра за кандидатстване и приложенията към него в ДО, като представлява
критерий за допустимост на съответния проект. Предимството на този подход се състои в това, че
действителните инвестиционни разходи са известни още на ранен етап от цикъла на проекта. Новост
представлява и ролята, отредена на банките-партньори в процеса на подготовка на проектното
предложение, които извършват преценката за финансова допустимост на кандидатите. След
преминаване на горепосочените етапи и получаване на необходимите положителни становища за
съответствие с изискванията на процедурата, проектното предложение се внася в ДО за извършване
на оценка съгласно ПМС № 121/2007. Оценителната комисия в ДО разглежда в началото на всяка
седмица проектните предложения, постъпили през предходната, в случай че има такива. В последния
работен ден на всеки месец, оценителната комисия изготвя и представя на Ръководителя на ДО
доклад за извършената оценка на проектните предложения постъпили през текущия месец, които са
преминали през етапите „оценка на административното съответствие и допустимостта“ и „техническа
и финансова оценка“ и могат да бъдат предложени за финансиране или съответно се предлага да
бъдат отхвърлени. В оценителния доклад от текущия месец се включват и проектни предложения,
които са постъпили в края на предходния месец, но за които не е било налице необходимото
технологично време за цялостно извършване на оценката. В оценителния доклад от текущия месец се
включват и проектни предложения, които са постъпили през предходния/те месец/и и са предложени
за отхвърляне, но са били върнати в оценката, по преценка на Ръководителя на ДО, на етап
техническа и финансова оценка.
На 13.11.2012 г. по процедурата е постъпил един формуляр за кандидатстване, който е одобрен за
финансиране със стойност на БФП - 29 177, 92 лв. (14 918.66 евро). Към 31.12.2012 г. по процедурата
няма сключени договори за безвъзмездна финансова помощ.
 Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO003-2.3.03
„Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”
Процедурата е обявена на 06.12.2012 г. с краен срок за подаване на проектното предложение
12.12.2012 г. Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ по процедурата е Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма на Република България (МИЕТ). С Решение № РД-16-1799/
20.12.2012г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" е одобрен
доклада на Оценителната комисия от извършена оценка на проектното предложение. Със Заповед №
РД-16-1816/21.12.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган е отпусната безвъзмездна
финансова помощ в размер на 91 893 567,26 лева( 46 984 434,87 eвро) за изпълнението на проект
„Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“. Срокът за изпълнение на проекта е
33 месеца, считано от датата на влизане в сила на заповедта за директно предоставяне на
безвъзмездната финансова помощ.
 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 лв. (15 000 000,00 eвро). Процедурата
е обявена на 16.07.2010 г. без краен срок за подаване на проектни предложения. Постъпилите
проектни предложения към 28.12.2012 г. са 55, чиято оценка се извършва на сесии. Наличните
неусвоени финансови средства от общия бюджет на процедурата възлизат на 27 336 593,95 лева (13
976 978,55 eвро).
Към 31.12.2012 г. оценката на 31 проектни предложения, постъпили в рамките на първите 11 сесии, е
приключила като са предложени за финансиране 20 проекта с обща стойност на предоставена БФП 2
000 856,05 лв. (1 023 037.15 евро) и са отхвърлени - 11. Оценителните доклади от проведените оценки
са одобрени от страна на УО и са издадени следните решения на Ръководителя на ДО за одобряване
на докладите и работата на Оценителната комисия:
 Решение № К-01-3/18.01.2012 г. – по трета оценителна сесия; (0010)
 Решение № К-01-4/20.02.2012 г. – по четвърта оценителна сесия; (0011-0012)
 Решение № К-01-5/30.03.2012 г. – по пета оценителна сесия; (0013)
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 Решение № К-01-6/26.04.2012 г. – по шеста оценителна сесия; (0014)
 Решение РД-16-701/05.06.2012 г. – по седма оценителна сесия; (0015-0021)
 Решение РД-16-702/05.06.2012 г. – по осма оценителна сесия; (0022)
 Решение РД-16-944/20.07.2012 г. – по девета оценителна сесия; (0023)
 Решение № РД-16-1282/03.10.2012 г. – по десета оценителна сесия; (0024)
 Решение РД-16-1627/22.11.2012 г. – по единадесета оценителна сесия (0025-0031)
Оценката на 3-та, 4-та, 5-та и 6-та сесии е извършена предимно през 2011г.
- оценката на 5 проектни предложения, постъпили в рамките на 12 сесия, е приключила, като е
издадено Решение № РД-16-139/30.01.2013 г. за одобрение на оценителния доклад.
- оценката на 19 проектни предложения, постъпили в рамките на 13 и 14 сесии е стартирала
след отварянето им съответно на 28.12.2012 г. и 04.01.2013 г.
В периода от 01.01.2012 г. – 30.12.2012 г., по процедурата са постъпили 34 проектни предложения,
чиято оценка е обособена в 7 оценителни сесии (8-ма – 14-та вкл.), както следва:
 8-ма оценителна сесия – 1 бр.
 9-та оценителна сесия – 1 бр.
 10-та оценителна сесия – 1 бр.
 11-та оценителна сесия – 7 бр.
 12-та оценителна сесия – 5 бр.
 13-та оценителна сесия – 8 бр.
 14-та оценителна сесия – 11 бр.
Оценката и процедурата по договаряне на сесии от 8-ма до 11-та са приключили в рамките на 2011 г.
Оценката на сесия 12-та ще приключи през януари 2013 г. Проектните предложения постъпили по 13та сесия са отворени на 28.12.2012г., а тези по 14-та сесия ще бъдат отворени в началото на 2013 г.
Към 31.12.2012 г. одобрени за финансиране са 20 проектни предложения със стойност на БФП а 4 630
321,21 лв. (2 367 481.96 евро). Сключени са 16 договора със стойност на БФП 3 847 815,58 лв. (1 967
387.04 евро) Изплатени са 521 909.75 лв. (266 852.31 евро) по 6 договора, по-голямата част от които
през 2012 г.
В изпълнение на подписаните договори през периода са внесени 13 междинни отчета. Извършени са
14 проверки на място, от които 13 след представяне на искане за междинно плащане и една
извънредна. През периода на отчитане е прекратен 1 договор на стойност 78 479.80 лв. (40 126.70
евро). През отчетния период е извършено 1 авансово плащаневерифицирани и изплатени на стойност
21 981.79 лв. (11 239.28 евро). През периода на отчитане са прекратени 2 договора.
През отчетния период са регистрирани 5 сигнала за нередности. Сигналите са свързани с некоректно
отчитане на недопустими разходи при изпълнението на договорите. През отчетния период е
приключила проверката на регистрираните сигнали.
Установена е една нередност, разходът по която е прихванат.
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
подробна информация относно прилагането му е представена в т. 2.1.6.7 от настоящия доклад.
3.2.3

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
3.2.4

Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в
окончателния доклад).
Неприложимо
3.2.5

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:
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:
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 Извършване на предварителен контрол на номиниран състав на Оценителна комисия, както в
рамките на ИАНМСП, в качеството на МЗ и ДО по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК, 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 МЗ и ДО по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК, така и в Управляващия орган .
Отчетени проблеми, свързани с работата на екипите по договаряне, както следва:
•
Работата на екипите по договаряне, включва:
 проверка на документална допустимост на одобрените за финансиране кандидати по съответната
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - изискване на официални документи и
декларации и проверка на предвидените в нормативните актове и съответните Насоки за кандидатстване
обстоятелства, включително относно декларираната от кандидата категория предприятие, липса на
двойно финансиране на проекта и дейности от него;
 окомплектоване и проверка на договорите с описаните в тях приложенията в два екземпляра;
 изготвяне на общ доклад относно проведеното договаряне, обхващащ всички подлежащи на
документална проверка кандидати или на няколко доклада от отделните сесии на проведеното
договаряне;
 предварителен контрол на включената в доклада информация и извадкова проверка на
проведеното договаряне от лица, различни от участващите в договарянето;
 публикуване на график за сключване на договори;
 въвеждане на подробна информация в ИСУН, сканиране и прикачване на сключените договори;
 въвеждане на информация в регистъра на минималните помощи и изготвяне на обобщена
информация относно размера на държавната помощ, предоставена под режим „групово освобождаване“;
 изготвяне на други таблици и обобщена информация относно проведеното договаряне.
Преди публикуването на график за сключване на договори цялата процедура по изискване и снабдяване
с всички необходими за документалната проверка документи се извършва писмено, прави се проверка и
при необходимост отново писмено се изискват липсващи и/или некоректно попълнени документи, а при
съмнения относно декларираната от кандидата категория предприятие се изискват документи относно
свързаните предприятия и предприятията-партньори, установени от екипа по договаряне в резултат на
извършваните служебни проверки. За процедурите с по-голям брой кандидати, одобрени за финансиране
(BG161PO003-2.1.13) това води до значително удължаване на процедурата по договаряне, предвид
факта, че екипът по договаряне е длъжен да се съобрази със спецификите и обстоятелствата,
декларирани от всеки един от одобрените кандидати и при нужда няколкократно писмено да изисква
допълнителни документи и разяснения. При наличие на различие в дните за предоставяне на документи
и подписване на договор от страна на кандидата се налага извършването многократно на множество
проверки, което води до забавяне на цялата процедура.
3.2.6.2 Констатирани значителни проблеми по отношение на изпълнението на договорите по
Приоритетна ос 2:
През отчетния период се наблюдава забавяне при изпълнение на дейностите по сключените договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 поради следните причини:
 - Голяма част от предприятията – бенефициенти по договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Приоритетна ос 2, сключени през 2011 и 2012 г., изпитват сериозни трудности при
намирането на финансови ресурси, с които да финансират изпълнението на проектите си поради
несъвместимостта им с условията за предоставяне на кредити от страна на банковите институции в
страната. Повечето от предприятията биват категоризирани като високорискови предприятия заради
липсата на достатъчни гаранции и високото ниво на предишни задължения. Изпълнението на договорите
протича в условията на финансова криза, като голяма част от бенефициентите констатират свиване на
обхвата на своята дейност и намалени поръчки и обороти, което прави трудно за тях инвестирането в
изпълнението на проектите, затруднения при осигуряване на банков кредит за съфинасирането. Това
води до колебания и изчакване от тяхна страна по отношение готовността им да стартират изпълнението
на дейностите и да осигурят необходимите за това средства. Същото се отнася до потенциалните
изпълнители на доставки и услуги.
- Действителното стартиране на изпълнението на договорите е средно около два – три месеца и повече
след тяхното подписване.
- При подписване на договорите за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG161PO003-2.2.01
„Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” са одобрени разходи за придобиване на
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инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане,
преустройство или разширяване на сгради – върху, които кандидат или участник в обединениетокандидат има вещно право за нуждите на нови или вече съществуващи бизнес инкубатори.
Едновременно с това са одобрени и разходи за строително монтажни работи /СМР/, свързани с
реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите
(строителство и строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, преустройство или
разширяване на сгради) – върху, които кандидат или участник в обединението-кандидат има вещно
право за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори. Подписаните договори
са разработени на база идейни намерения без да са изпълнени разпоредбите на чл.138 от ЗУТ, където
възложителят може да възлага предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания
за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на
инвестиционната идея, както и за съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект. За
целите на одобрените проекти следва да се изискат от бенефициентите инвестиционни проекти, които се
одобряват, в зависимост от своята категория и фаза за проектиране, по реда, определен в Раздел II от
ЗУТ.
- При изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG161PO003-2.2.01
„Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” е констатирано, че „В член 4.1. от
Приложение II текстът „Бенефициентът може да сключва трудови/граждански договори с лица по § 1,
ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, ако отговарят на изискванията за
заеманата длъжност, единствено след изричното одобрение на Договарящия орган при представяне на
мотивирана обосновка за необходимостта от това.“, ограничава обхвата на лицата, които могат да
сключват трудови договори с ползватeлите на помощта за целите на изпълнение на проектите по
настоящата процедура.
3.2.6.3 Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми по отношение на
изпълнението на договорите по Приоритетна ос 2:
 За да се осигури успешно изпълнение на договорите, сключени по Приоритетна ос 2: „Повишаване
ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, е взето решение на КН
на ОПК за удължаване на срока за изпълнение на дейностите по сключените договори по
процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на
международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” и
процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” с до 6
месеца. В резултат от посоченото, значителна част от бенефицициентите по процедурите се
възползваха от възможността за удължаване, за да компенсират генерираните забавяния в
изпълнението на проектите. Това осигури допълнителен времеви ресурс за осигуряване на
финансови средства за проектите, а също така спомогна за преодоляване на забавянията в
стартирането и цялостното изпълнение на дейностите по договорите. Предприетите мерки от УО
минимизираха в значителна степен броя на прекратените договори по посочените процедури, което
от своя страна води до по-пълноценно постигане на поставените цели както по отделните проекти,
така и на самата процедура.
 Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”, УО на ОПК взе
Решение № РД-16-1514/01.11.2012 г. за допустима промяна на Приложение Б (Бюджет) към
договорите за БФП чрез сключване на допълнителни споразумения след подаване на искане за
изменение от страна на бенефициентите. Решението дава възможност да бъдат направени изменения
в количествено-стойностните сметки от бюджетни редове 2 „Разходи за строителство, свързано с
изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в
обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи
бизнес инкубатори“ и/или 3 „Разходи за строително-монтажни работи, свързани с изграждане,
преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в обединениетокандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес
инкубатори“. С оглед на настъпилата промяна, с бенефициентите по посочената процедура, които
уведомят ДО и мотивирано обосноват необходимостта от прилагане на изменението, се сключват
допълнителни споразумения към договорите за БФП след представяне на одобрен технически
проект, съдържащ документацията по чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата
и съдържанието на инвестиционните проекти, актуализирана количествено-стойностна сметка като
част от техническия проект и разрешение за строеж, издадено след подписване на договора за
безвъзмездна финансова помощ. Извършването на строително-монтажни работи е основен
компонент по тази процедура и в тази връзка възможността за промяна на техническото задания и
КСС чрез подписване на допълнитени споразумения, ще рефлектира директно върху
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целесъобразността на отделните проекти и тяхното успешно изпълнение.
 Във връзка с разширяване обхвата на лицата по § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на
Търговския закон е направена дерогация на чл.4 от от Приложение II към договорите за
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и
развитие на бизнес инкубатори” с Решение №РД-16-1651/28.11.2012г. и са изготвени и подписани
с всички действащи договори допълнителни споразумения, служебно изготвени от Договарящия
орган на ОПК. С предприетата стъпка от ДО се предостави възможност на бенефициентите да
ангажират лицата от най-високо мениджърско ниво с проектите и постигането на поставените цели и
резултати по тях.
3.2.6.4 Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми по отношение на оценката на
проектни предложения по Приоритетна ос 2:
 С ПМПС на МС № 80 от 23.04.2012г., в сила от 01.05.2012г., за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския бяха внесени изменения в Устройствените правилници на
МИЕТ и ИАНМСП. Съгласно § 5, (6) от предходните и заключителни разпоредби на
постановлението, „правата и задължени ята 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“, като по този
начин се премахва дублирането на функции в двете администрации.
 В Наръчника по Оперативната програма (Вариант 1), в сила от 20.12.2012г. е предвидена нова
процедура по договаряне, съгласно която екипът по договаряне изготвя и изпраща уведомления до
одобрените за финансиране кандидати, съдържащи както искания за представяне на документи за
проверка на допустимостта на кандидатите, предложени за финансиране, така и покана за сключване
на договор за безвъзмездна финансова помощ по образец (определен ден и час). По този начин на
екипа по договаряне се предоставя възможност за гъвкаво планиране на броя на кандидатите, които
да бъдат поканени и документално проверени в рамките на един работен ден. Кандидатите, които
бъдат поканени и представят всички изискани официални документи и декларации в изискуемия
формат ще могат да сключат договор веднага /в случай че тези документи и декларации
удостоверяват всички подлежащи на проверка обстоятелства/, без да е необходимо да изчакват
произнасяне на ръководителя на Договарящия орган по общия доклад, обхващащ всички кандидати,
обект на документална проверка, каквато беше уредбата до момента. С предвидения в новия
наръчник начин на договаряне се елиминира досегашната практика на първоначално предоставяне на
документи от страна на кандидатите, последващо извършване на документална проверка, поредица
от писмени искания относно липсващи и/или несъответстващи на изискванията документи, и
сключване на договор едва след произнасяне на ръководителя на договарящия орган по доклада,
обхващащ всички кандидати или част от кандидатите на сесии, която водеше до забавяне на
процедурата по договаряне.
Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от
Регламент (ЕО) № 1083/2006.
Не са установени.
3.2.7

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 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 по-долу отразяват напредъка през 2012 г. относно избрани
Финансови посредници по финансовите инструменти, които са в процес на изпълнение през отчетния
период: Фонд за рисков капитал, Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми, Фонд за
инвестиции в компании в етап на растеж, Мецанин фонд, Инструмент за промотиране на
предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране и Инструмент, предоставящ
финансиране чрез поделяне на риска.
С изменениe на ОПК, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г., ЕК приема промени на
индикаторите за отчитане на постигнатите резултати по приоритетната ос. Промените се изразяват в
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отпадане на част от индикаторите и оптимизиране на един от тях, с оглед превръщането им в
измерими индикатори на база обстоен анализ от страна на УО и ЕИФ в качеството му на мениджър
на Холдинговия фонд по Инициативата JEREMIE в България. С цел проследимост на постигнатия
материален напредък по приоритетната ос от самото начало на периода за изпълнение на ОПК до
края на 2012 г., в таблицата ще бъде запазена информацията, отчетена до момента на настъпване на
промяната по индикатори, които са отпаднали на база горепосоченото Решение на ЕК.
Индикатори – Ос 3
25

Индикатор
Нарастване %
предприятия,
които получават
заеми
26
Индикатор
Дял на Фондове за
рисков капитал в
източниците за
финансиране
27

Индикатор
Дял на
източниците за
външно
финансиране за
инвестиционните
нужди на
предприятията

28

Индикатор
Брой
инвестиционни
проекти,
подкрепени от
подпомогнатите
фондове за рисков
капитал

29

Индикатор
Брой
създадени/развити
финансови
инструменти
Индикатор 130
Брой създадени/
развити финансови
продукти
Индикатор 2
Брой предприятия,
31

Постигнат
резултат
Цел
Изходно
положение
Постигнат
резултат
Цел
Изходно
положение

2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

0*

0
37%
(2006)

0

0

40%

0

0

0

0

0

0

0

0.5%

0

0

0

0

Цел

0

0

0

20%
(банки)
11%
(лизинг

Изходно
положение

18%
(банки)
10%
(лизинг)

Постигнат
резултат

0

0

0

0

Цел

0

0

0

10

Изходно
положение

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Постигнат
резултат
Цел
Изходно
положение
Постигнат
резултат

2013

2014

2015

Общо
0

43%

43%

0*

0
0.6%

0.6%

0.4%

Постигнат
резултат

Постигнат
резултат
Цел
Изходно
положение

2012

0**

0
23%
(банки)
13%
(лизинг

23%
(банки)
13%
(лизинг

0

0

20

20

5

0
8

8

0

0
0

4

2

0

6
5

0

0
81

1307

1388
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Индикаторът е отпаднал от ОПК, след одобрение от ЕК на искано от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно
заседание на КН, проведено на 13 декември 2011 г.
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30 Индикаторът е добавен в ОПК, с Решение на КОМИСИЯТА от 10.8.2012 г. за изменение на Решение C(2007) 4500 за приемане на
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за финансиране от Европейския фонд за
регионално развитие по цел „Сближаване“ в България CCI 2007BG161PO003 - Брюксел, 10.8.2012 г. C(2012) 5768 final, във връзка с искано
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Индикатори – Ос 3
подкрепени чрез
дългови продукти

2007
Цел
Изходно
положение
Постигнат
резултат
Цел
Изходно
положение
Постигнат
резултат
Цел

0

2008

2009

2010

2011
0

2012

2013

2014

2015

Общо

2000

0

Индикатор 3
20
20
Брой предприятия,
подкрепени чрез
0
0
158
фондове за рисков
0
0
капитал
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Индикатор 4
0
20
20
Брой стартиращи
предприятия,
0
0
195
подкрепени чрез
Изходно
финансови
0
положение
продукти
* 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.
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3.3.2 Анализ на качеството
По Приоритетна ос 3 по индикатор Брой предприятия, подкрепени чрез дългови продукти е налице
значителен напредък в постигане на целевите стойности,дължащ се главно на един от заемните
инструменти („Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ (JER 009/2)). Изпълнението по
другия създаден дългов инструмент (Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска
(JER 009/6)) стартира реално в края на 2012 г., когато са подписани споразуменията с първите четири
банки, като се очаква предоставянето на кредитите да стартира през януари 2013 г. Съществуват
реални предпоставки за постигане на заложените стойности по Индикатор 3.
Към края на отчетния период отчетената стойност по индикатори: Брой на предприятията,
подкрепени от фондове за рисков капитал и Брой на стартиращите предприятия, подкрепени от
финансовите продукти е относително ниска, спрямо поставените целеви стойности, но това се дължи
главно на факта, че през ноември 2012 г. са подписани оперативните споразумения с избраните
финансови посредници по „Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на
първоначално финансиране“ (JER 009/5) и едва след това са направени първите инвестиции в 20
високо-технологични стартиращи предприятия, подбрани от двата фонда при първия отворен
прозорец за кандидатстване. Постигната стойност за краткия период от началото на изпълнението на
инструмента, показва че постигането на планираната стойност по индикатора е напълно възможно.
Напредъкът по останалите капиталови инструменти е по-слаб поради трудности в набиране на частен
капитал. Предстои обсъждане на корективни действия.
Предвид обстоятелството, че до края на годината се е изпълнявал процесът на подбор на финансови
посредници и по втория заемен инструмент и само за един месец са осъществени 20 инвестиции, то
може да се направи изводът, че изпълнението на индикаторите до 2015 г. е напълно постижимо.
Преглед на най-важните аспекти в развитието на инициативата през 2012:
Първоначално финансовите инструменти, които са организирани по инициативата JEREMIE,
изпълнявана в рамките на Приоритетна ос 3 на ОПК са 5 броя - Инструмент за подкрепа на
предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране, Финансов инструмент „Фонд за
Рисков Капитал“ (Рисков фонд), Фонд за растеж, Мецанин фонд и Финансов инструмент „Гаранции,
покриващи загуби на портфейл от заеми“ (Гаранционен фонд).
През 2012 г. ЕК одобри поискана от МИЕТ промяна на ОПК в частта JEREMIE за прехвърлянето на
допълнителен ресурс от 293.37 млн.лв.(150 млн.евро) към приоритетна ос 3, чрез който да се създаде
нов дългов инструмент - финансов инструмент, предоставящ финансиране чрез споделяне на риска
(FRSP). Инструментът за предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска е предназначен за
съфинансиране на нови банкови кредити от страна на „Джереми България” ЕАД, посредством
предоставяне на безлихвени заеми за приблизително половината от размера на одобрените заеми за
малки и средни предприятия и да допринесе за ефективно намаляване на лихвеното равнище с около
50% по отпуснатите кредити по заеми към бизнеса в България.
Развитието на финансовите инструменти, разработени по Инициативата JEREMIE към 31.12.2012 г. е
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следното:
•
Финансов инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ (JER 009/2)
Основната цел на инструмента е чрез предоставяне на гаранции на финансови посредници (банки), да
се предоставят преференциални условия по кредитите, теглени от МСП, като в същото време се
предостави възможност на банките да финансират повече и по-рискови МСП, които без наличието на
гаранцията не биха финансирали. Общият бюджет на инструмента е 766.67 млн. лв.(392 млн. евро),
от които 153.33 млн. лв.(78.4 млн. евро) е финансирането по ОПК и 613.34 млн.лв.(313.60) млн. евро
частно финансиране. По инструмента са избрани пет финансови посредника: Сибанк, Прокредит
Банк, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк и ОББ, които към 31.12.2012 г. са предоставили 1 497
кредита на МСП на обща стойност 173.83 млн. лв.(88,88 млн. евро.) През ноември 2012 г.
представители на УО и ЕИФ извършиха проверки при два от финансовите посредници по
инструмента - Райфайзен банк и ПроКредит Банк. Проверките на място при останалите три
финансови посредника е планирано да бъдат извършени през първото тримесечие на 2013 г. Във
връзка с изпълнението на инструмента през 2012 г. ЕИФ предприе и осъществи, съгласувано с УО и
КН на ОПК, серия от промени в характеристиките на продукта (описани в т. 3.3.6 от настоящия
доклад), които доведоха до значително повишаване на усвояемостта по инструмента, за което
свидетелстват горепосочените стойности на брой отпуснати кредити.
•
Финансов инструмент „Инструмент за промотиране на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране“ (JER 009/5)
Целта на инструмента е да бъде предоставена подкрепа на иновативни стартиращи бизнеси под
формата на дялови инвестиции, като инструмента се характеризира с две особеностти - две фази на
финансиране, съобразено с развитието на предприятието и възможност за консултации от група
професионалисти в различни сектори от бизнеса (ментори). Общият бюджет на инструмента е 21.21
млн. евро, от които 41.07 млн. лв.(21 млн. евро) е финансирането по ОПК и 0.41 млн.лв.( 0.21 млн.
евро) частно финансиране.
Изборът на финансовите посредници е приключил през първото тримесечие на 2012 г., като
избраните два финансови посредника са одобрени на заседание на ИБ (26.03.2012 г.) и са създадени
два фонда: Eleven и Launch Hub. Eleven управлява фонд с капитал от 23.47 млн.лв.(12 млн. евро) с цел
да направи около 200 инвестиции в иновативни стартиращи бизнеси. Очаква се инвестицията в една
компания от портфейла на фонда да бъде между 48.90 млн лв. и 391.16 млн лв.(25 хил. и 200 хил.
евро.) Другият избран мениджър - LAUNCHub, управлява фонд с капитал от 17.60 млн. лв.(9 млн.
евро), фокусиран върху информационните и комуникационните технологии. Целта е той да направи
около 120 инвестиции през следващите четири години. Очаква се всяка от тях да бъде в размер между
58.67 хил.лв. и 391.16 хил. лв.(30 хил. и 200 хил. евро.)
През ноември 2012 г.са подписани оперативните споразумения с избраните финансови посредници,
като през последното тримесечие на 2012г. са направени първите инвестиции в 20 високотехнологични стартиращи предприятия, подбрани от двата фонда при първия отворен прозорец за
кандидатстване на обща стойност 1 560.67 лв. (797,972 евро.) Отворен е втори прозорец за
кандидатстване, при който от единият от фондовете (Eleven) са избрани нови 8 предприятия, с които
предстои да бъдат сключени договори през януари 2013 г. а при другия (Launch Hub) срокът за
кандидатстване все още не е изтекъл. През 2013 г. се предвижда да бъдат отворени 3 или 4 прозореца
за кандидатстване от Eleven и 2 или 3 прозореца за кандидатстване от Launch Hub.
Въпреки иновативността на концепцията на създадения инструмент, в резултат на проведената
активна маркетингова кампания от страна на ЕИФ и двата избрани фонд мениджъра през лятото на
2012 г., към края на отчетния период са получени над 1000 кандидатури за финансиране на
иновативни идеи по инструмента от екипи от над 30 различни държави.
•
Финансов инструмент „Фонд за Рисков Капитал“ (JER 009/1)
Основната цел на инструмента е да бъдат извършени инвестиции в МСП в начален етап на развитие,
регистрирани и с основно място на стопанска дейност в България. Общият бюджет на инструмента е
58.67 млн. лв.(30 млн. евро), от които 41.07 млн. лв.( 21 млн. евро) е финансирането по ОПК и 17.60
млн. лв. (9 млн. евро) частно финансиране.
По инструмента е избран един финансов посредник - Neveq Capital Partners, с който на 21.12.2011 г. е
сключен предварителен договор. Очаква се инвестицията на NEVEQ да бъде в размер на 0.98 – 2.93
млн. лв.( 0.5 – 1.5 млн.евро) годишно в едно предприятие, и обща инвестиция до 8.80 млн. лв.(4.5
млн. евро), като целта e, чрез полученото финансиране фирмата да разшири мащаба на дейността си
до регионално / световно ниво. През 2012 г. фондът е в процес на набиране на частен капитал.
Предвижда се фондът да достигне пълния си размер в кратък срок и да направи първите си
инвестиции в предприятия през 2013 г.
•
Финансов инструмент „Мецанин Фонд“ (JER 009/4)
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Целта на инструмента е извършване на инвестиции предимно в предприятия, регистрирани и с
основно място на стопанска дейност в България. Инструментът е комбиниран за дялови инвестиции и
заеми. Общият бюджет на инструмента е 117.35 млн. лв.(60 млн. евро), от които 58.67 млн. лв. (30
млн. евро) е финансирането по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007- 2013 и 30 млн. евро частно финансиране. По инструмента е избран
един финансов посредник - Bulgaria Mezzanine Capital и към 31.12.2012 г. фондът е в процес на
набиране на частен капитал. Предвижда се фондът да достигне пълния си размер в кратък срок и да
направи първите си инвестиции в предприятия през първото тримесечие 2013 г. Фондът е насочен
към всички допустими по ОП „Конкурентоспособност“ сектори от икономиката и ще осигурява
мецанин финансиране за разширяване, покупка, изграждане и преструктуриране на бизнес. Очаква се
Фондът да инвестира между 3.91 – 9.78 млн. лв.(2 – 5 млн. евро) в едно предприятие, като прогнозния
размер на портфолиото е 12-15 предприятия.
•
Финансов инструмент „Фонд за растеж“ (JER 009/3)
Целта на инструмента е извършване на инвестиции предимно в МСП, регистрирани и с основно
място на стопанска дейност в България, в етап на растеж, като подкрепата се извършва чрез
капиталово участие в предприятието с цел разширяване. Общият бюджет на инструмента е 117.35
млн. лв. 60 млн. евро, от които 58.67 млн. лв. (30 млн. евро) е финансирането по ОПК и 58.67 млн. лв.
(30 млн. евро) частно финансиране. Избран е един финансов посредник - Axxess Capital, като
преговорите между избрания фонд мениджър и ЕИФ са финализирани в началото на 2012 г. и през
отчетния период фондът е в процес на набиране на частен капитал. В края на 2012 г., поради
констатирана липса на сериозен напредък при набирането на частен капитал от страна на фонда, ЕИФ
разгледжа варианти за терминиране на ангажимента си с Axxess Capital в началото на 2013 г. и
пренасочване на заделения финасов ресурс към друг финансов инструмент.
•
Финансов инструмент „Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска“
(JER 009/6)
Целта на инструмента е да подкрепи МСП чрез предоставяне на заеми, при 50% ефективно
намаление на лихвения процент по отпуснатия заем и намаление на таксите, комисионните и
обезпеченията, свързани с кредитите. Общият бюджет на инструмента е 586.74 млн. лв.( 300 млн.
евро), от които 293.37 млн. лв. (150 млн. евро) е финансирането по ОПК и 293.37 млн. лв. (150 млн.
евро) частно финансиране. Поканата за заявяване на интерес по инструмента е публикувана на
27.07.2012 г. със срок за кандидатстване до 28.09.2012 г., като по инструмента са подадени заявления
за интерес от 17 банки. Към 31.12.2012 г. оценката на подадените заявления за интерес е в
заключителен етап - 5 банки са преминали предварителния подбор и 8 банки са включени в резервен
списък. Първите оперативни споразумения по инструмента са сключени към края на отчетния период
(на 21.12.2012 г.), както следва с 4 бр. финансови посредника - Алианц Банк, Първа Инвестиционна
банка, ПроКредит банк България и Societe Generale Експресбанк. Общата стойност на договорения
размер на средствата по линия на ОП „Конкурентоспособност“ с четирите банки възлиза на 254.25
млн. лв. (130 млн. евро) и се очаква то да доведе до създаване на общ портфейл от кредити на
стойност 508.51 млн. лв.(260 млн. евро) за подкрепа на приблизително 3300 предприятия. В началото
на 2013 г. се очаква в изпълнението на инструмента да бъдат включени още две банки (Банка ДСК петата банка от предварителния списък и Уникредит Булбанк - първата банка от резервния списък), с
които ЕИФ е в процес на преговори към края на месец декември 2012 г.
Към 31.12.2012 г. общият размер на разплатените средства от УО по Приоритетна ос 3 на ОП
„Конкурентоспособност“ възлиза на 682.57 млн. лв. (349 млн. евро.)
Таблица 1: Инструменти за финансов инженеринг - операции, изпълнявани съвместно с Холдингов фонд
No.

Изискуема информация / данни

Изискуем формат на данните/
информацията

Коментари

I. Описание и посочване на субектите, които прилагат инструмента/инструментите за финансов инженеринг (–равнище
на холдинговия фонд (Член 67, параграф 2 , буква й, подточки i) и ii) от Регламент (EC) No 1083/2006 на Съвета)

I.1

I.2

Холдингов фонд (фирма и седалище)

„ДЖЕРEМИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД,
Република България

Правен статут на Холдинговия фонд

////////////////////////////////////////

самостоятелни правни субекти, управлявани по силата на
споразумения между съфинансиращите съдружници или
акционери



отделен финансов блок в рамките на финансова институция



Еднолично акционерно
дружество, регистрирано
по българския Търговски
закон
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I.2.1

I.3

фирма, правен статут и седалище на съфинансиращите
съдружници

текст

Управител на Холдинговия фонд

////////////////////////////////////////

Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ)



Европейски Инвестиционен Фонд (ЕИФ)




финансова институция, различна от ЕИБ/ ЕИФ



друг орган
I.3.1

фирма, правен статут и седалище на друг орган

текст

Процедура за избор на управителя на Холдингов фонд

////////////////////////////////////////

възлагане на договор за обществена поръчка, в съответствие с
приложимия закон за обществените поръчки
I.4

Н/П

Н/П




предоставяне на безвъзмездни средства (по смисъла на член 44,
втора алинея, буква б) от Регламент (EО) No 1083/2006)



пряко възлагане на договор на ЕИБ или на ЕИФ

I.5

Дата на подписване на споразумението за финансиране с
27.5.2009
Управляващия орган

I.6

Брой приложените инструменти за финансов инженеринг в
6
рамките на този специален Холдингов фонд

Директно предоставяне
(Регламент (EC) No
284/2009 от 7 април 2009
изменящ член 44 от
Регламент (EC) No
1083/2006).
27 май 2009 г., изм. и доп.
на 29 април 2010 г. и на 06
юни 2012 г.

II. Описание и посочване на субектите, които прилагат инструмента за финансов инженеринг - равнище на прилагане
на специален инструмент за финансов инженеринг с Холдингов фонд (Член 67, параграф 2, буква й), подточки i) и ii) от
Регламент (EО) No 1083/2006 на Съвета)
1.
2.
3.
II.1

Инструмент
седалище)

за

финансов

инженеринг

(наименование

и

4.

Отнася ли се до член 44, първа алинея, буква a), б) или в) от
Регламент (EО) No 1083/2006 на съвета?

////////////////////////////////////////


(a) инструменти за финансов инженеринг за предприятия
II.2



(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 използване на енергия от
възобновяеми източници в сгради, включително в съществуващи
жилища

II.3

II.3.1

Гаранции, покриващи загуби на
портфейл от заеми
Фонд за рисков капитал
Инструмент за промотиране на
предприемачеството
и
предоставяне на първоначално
финансиране
Инструмент,
предоставящ
финансиране чрез поделяне на
риска



Вид на финансовия продукт, предлаган от инструмента за
////////////////////////////////////////
финансов инженеринг на крайните получатели

дялово участие

1.
2.
3.

Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑

4.

Да/Не или отметка върху ❑

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑

II.3.2

заеми

II.3.3

гаранции

II.3.4

друго (лихвени субсидии, субсидии за гаранционни такси и
Да/Не или отметка върху ❑
еквивалентни мерки)

Н/П
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1.

II.4

Управител на инструмента за финансов
(наименование, правен статут и седалище)

инженеринг

2.
3.
4.

Cibank, Procredit Bank,
Raiffeisen Bank, Unicredit
Bulbank, Обединена Българска
Банка;
NEVEQ
LAUNCHub и ELEVEN;
Алианц Банк, Първа
Инвестиционна банка, Procredit
Bank, Societe Generale
Експресбанк.

Процедура за избор на Управител на инструмента за финансов
////////////////////////////////////////
инженеринг

чрез възлагане на договор за обществена поръчка, в съответствие с
приложимия законо за обществените поръчки



II.5


предоставяне на безвъзмездни средства (по смисъла на Член 44,
втора алинея
, буква б) от Регламент (EО) No 1083/2006)
пряко възлагане на договор на ЕИБ или на ЕИФ

II.6

Дата на подписване на споразумението за финансиране с
Холдинговия фонд

1.
2.
3.
4.


14.7.2011 г.
21.12.2011 г.
14.11.2012 г.
21.12.2012 г.

1.
2.
3.

Да/ Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑

4.

Да/Не или отметка върху ❑

Финансовите посредници
се избират от ЕИФ чрез
Холдинговия фонд, с
помощта на открита
състезателна процедура с
определен срок за
кандидатстване.

Правен статут на инструмента за финансов инженеринг

самостоятелни правни субекти, управлявани по силата на
споразумения между съфинансиращите съдружници или
акционери
II.7

отделен финансов блок в рамките на финансова институция

1.
2.
3.

Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑
Да/Не или отметка върху ❑

4.

Да/Не или отметка върху ❑

III. Вноски по Оперативна програма, изплатени на инструмента за финансов инженеринг (Член 67, параграф 2, буква й),
подточка iii) от Регламент (EО) 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%

III.2

ВНОСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, ИЗПЛАТЕНИ НА
ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД

////////////////////////////////////////

III.2.1
III.2.1.1
III.2.1.2
III.2.1.3
III.2.1.4

Размер на помощта от Структурните фондове, изплатена на
Холдинговия фонд
Размер на помощта от ЕФРР, за която е поето задължение в
рамките на споразумението за финансиране с Управляващия орган
(в EUR)
Размер на помощта от ЕФРР, изплатена на Холдинговия фонд (в
EUR)
Размер на помощта от ЕСФ, за която е поето задължение в рамките
на споразумението за финансиране с Управляващия орган (в EUR)
Размер на помощта от ЕСФ, изплатена на Холдинговия фонд (в
EUR)

От които 85 % за сметка
на ЕФРР и 15 %
национално
съфинансиране.

////////////////////////////////////////
296, 65 м Euro
296, 65 м Euro
с цифри (с думи)
с цифри (с думи)

Н/П
Н/П
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III.2.2
III.2.2.1
III.2.2.2
III.2.2.3
III.2.2.4
III.2.3

III.3

III.4

Размер на националното съфинансиране, изплатено на
////////////////////////////////////////
Холдинговия фонд
Съфинансиране от национални публични източници, за което е
поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с 52, 35 м Euro –
Управляващия орган (в EUR)
Съфинансиране от национални публични източници, реално
52, 35 м Euro –
изплатено на Холдинговия фонд (в EUR)
Съфинансиране от национални частни източници, за което е поето
задължение в рамките на споразумението за финансиране с с цифри (с думи)
Управляващия орган (в EUR)
Съфинансиране от национални частни източници, изплатено на
с цифри (с думи)
Холдинговия фонд (в EUR)
Друга (и) оперативна (и) програма (и) по ЕФРР или ЕСФ, осигурява (т) вноски в холдинговия фонд
Да



Не



РАЗМЕР НА ДРУГА ПОМОЩ ИЗПЛАТЕНА НА
ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД, ИЗВЪН ТАЗИ ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА (в EUR)
РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПЛАТЕНИ НА
ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД
(по смисъла на чл. 78, параграф 6, буква г), от Регламент (EО)
No 1083/2006 на Съвета) (в EUR)

Н/П
Н/П

Н/П
с цифри (с думи)

7,34 м Euro
1.

III.5

ВНОСКИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, ИЗПЛАТЕНИ
////////////////////////////////////////
ОТ ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД НА СПЕЦИАЛНИЯ ФОНД

2.
3.
4.

III.5.1

III.5.1.1

Вноски по Оперативната програма, за които е поето задължение
към специалния фонд в правното споразумение с Холдинговия
фонд (в EUR)

от които размер на помощта от Структурните фондове (в EUR)

250,4 m Euro

212,84 m Euro

III.5.2

Вноски по Оперативната програма, изплатени на специалния фонд
в съответствие с правното споразумение с Холдинговия фонд (в 14 797 502 Euro
EUR)

III.5.3

от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR)

III.5.4

от които съфинансиране от национални публични източници,
2 219 625 Euro
изплатено на специалния фонд (в EUR)

12 577 877 Euro

III.5.5

от които съфинансиране от национални частни източници,
0
изплатено на специалния фонд (в EUR)

III.6

РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПЛАТЕНИ ОТ
ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД НА СПЕЦИАЛНИЯ ФОНД (по
смисъла на чл. 78, параграф 6, буква г) от Регламент (EО) No
1083/2006 на Съвета) (в EUR)

630 000 Euro

Cibank, Procredit
Bank, Raiffeisen
Bank, Unicredit
Bulbank,
Обединена
Българска
Банка;
NEVEQ
LAUNCHub и
ELEVEN
Алианц Банк,
Първа
Инвестиционна
банка, Procredit
Bank, Societe
Generale
Експресбанк.

В т.ч.:
1.
2.
3.
4.

78,4 м Euro;
21 м Euro
21 m Euro
130 m Euro

В т.ч.:
1.
2.
3.
4.

66,64 м Euro;
17,85 м Euro
17,85 m Euro
110,5 m Euro

В т.ч.:
1.
2.
3.
4.
В т.ч.:
1.
2.
3.
4.
В т.ч.:
1.
2.
3.
4.

В т.ч.:
1.
2.
3.
4.

12 732 002 Euro
0,00
2 065 500 Euro
0,00
10 822 202 Euro
0,00
1 755 675 Euro
0,00
1 909 800 Euro
0,00
309 825 Euro
0,00

0,00
0,00
630 000 Euro
0,00

IV. Вноски по Оперативната програма, изплатени от инструмента за финансов инженеринг на крайните
получатели(Член 67, параграф 2, буква й), подточка iv) от Регламент (EО) No 1083/2006)
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IV.1

ВНОСКИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, ИЗПЛАТЕНИ
НА КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОД ФОРМАТА НА ЗАЕМИ

IV.1.1

Наименование на продукта, свързан със заем

Инструмент, предоставящ финансиране
чрез поделяне на риска

IV.1.2

Брой на крайни получатели, получили подкрепа:

////////////////////////////////////////

IV.1.2.1

от които големи предприятия

брой

Н/П

IV.1.2.2

от които МСП

брой

Н/П

от които микро-предприятия

брой

Н/П

IV.1.2.3

от които физически лица

брой

Н/П

IV.1.2.4

от които градски проекти

брой

Н/П

IV.1.2.5

от които други получатели, получили подкрепа

брой

Н/П

IV.1.3

Брой договори за заем, подписани с крайни получатели

брой

Н/П

IV.1.4

Общ размер на заемите средства, за които е поето задължение с
с цифри (с думи)
подписани с крайни получатели договори (в EUR)

Н/П

от коитовноски за Оперативна програма

с цифри (с думи)

Н/П

Размер на вноските за Оперативна програма, изплатени на
с цифри (с думи)
крайните получатели по заеми (в EUR)

Н/П

от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR)

Н/П

IV.1.2.2.1

IV.1.4.1
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6

IV.2

с цифри (с думи)

Дата на подписване на споразумението за финансиране между
Холдинговия фонд и специален фонд за този продукт, свързан със 21.12.2012 г.
заем
ВНОСКИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, ИЗПЛАТЕНИ
НА КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОД ФОРМАТА НА
////////////////////////////////////////
ГАРАНЦИИ

IV.2.1

Наименование на продукта, свързан с гаранции

Гаранции, покриващи загуби на портфейл
от заеми

IV.2.2

Брой крайни получатели, получили подкрепа

////////////////////////////////////////////////////////

IV.2.2.1

от които големи предприятия

брой

IV.2.2.2

от които МСП

1388

от които микро-предприятия

895

IV.2.2.3

от които физически лица

брой

IV.2.2.4

от които градски проекти

брой

IV.2.2.5

от които други получатели, получили подкрепа

брой

IV.2.2.2.1

IV.2.3
IV.2.4
IV.2.4.1
IV.2.5
IV.2.6
IV.2.7

IV.3

Размер на вноските за Оперативната програма, блокирани за
договори за гаранции, подписани с крайните получатели (в EUR)
Размер на вноските за Оперативната програма, блокирани за
договори за гаранции за заеми, изплатени на крайните получатели
(в м EUR)
от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR)
Брой на заемите, действително изплатени на крайните получатели
във връзка с договорите за гаранции, подписани с крайните
получатели
Размер на заемите, действително изплатени на крайните
получатели във връзка с подписани договори за гаранции (в EUR)
Дата на подписване на споразумението за финансиране между
Холдинговия фонд и специален фонд за този продукт, свързан с
гаранции
ВНОСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, ИЗПЛАТЕНИ НА
КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОД ФОРМАТА НА ДЯЛОВ /
РИСКОВ КАПИТАЛ

Н/П

Н/П
Н/П
Н/П

78,4 м Euro
12 732 002 Euro
10 822 202 Euro
1497
88,88 м Euro
14.7.2011 г.

////////////////////////////////////////
1.
2.

Фонд за рисков капитал
Инструмент за промотиране на
предприемачеството
и
предоставяне на първоначално
финансиране

IV.3.1

Наименование на продукта, свързан с дялов/ рисков капитал

IV.3.2

Брой крайни получатели, получили подкрепа

////////////////////////////////////////

от които големи предприятия

брой

IV.3.2.1

IV.3.2.2

от които МСП

Н/П

20

Н/П
В т.ч.:
1.
2.

0 бр.
20 бр.
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В т.ч.:
1.
2.

от които микро-предприятия

18

IV.3.2.3

от които градски проекти

брой

Н/П

IV.3.2.4

от които други получатели, получили подкрепа

брой

Н/П

IV.3.2.2.1

IV.3.3

Брой на инвестициите от дялов/рисков капитал, направени в
съответствие с подписаните споразумения между Холдинговия 20
фонд и специалния фонд (свързан с дялов/рисков капитал)

IV.3.4

Размер на вноските за Оперативна програма, изплатени за
789 992 Euro
инвестиции, извършени в съответствие съсспоразумения (в EUR)
от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR)

IV.3.4.1

671 493 Euro

IV.4
IV.4.1

Наименование на продукта

текст

IV.4.2

Брой на крайни получатели, получили подкрепа

////////////////////////////////////////

IV.4.2.1

от които големи предприятия

брой

IV.4.2.2

от които МСП

брой

от които микро-предприятия

брой

IV.4.2.3

от които физически лица

брой

IV.4.2.4

от които градски проекти

брой

IV.4.2.5

от които други получатели, получили подкрепа

брой

IV.4.2.2.1

IV.4.3.1
IV.4.4
IV.5

IV.5.1

0 бр.
20 бр.
0,00
789 992 Euro.
0,00
671 493 Euro

Дата на подписване на споразумението за финансиране между
1. 21.12.2011 г.
Холдинговия фонд и специален фонд за този продукт, свързан с
2. 14.11.2012 г.
дялов/рисков капитал
ВНОСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА,ИЗПЛАТЕНИ НА
КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОД ФОРМАТА НА ДРУГ ВИД ////////////////////////////////////////
ФИНАНСОВ ПРОДУКТ

IV.3.5

IV.4.3

В т.ч.:
1.
2.
В т.ч.:
1.
2.
В т.ч.:
1.
2.

0 бр.
18 бр.

Н/П

Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П

Обща сума на вноските за Оперативна програма, реално изплатена
с цифри (с думи)
на крайните получатели (в EUR)
от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR)
с цифри (с думи)

Н/П

Брой продукти, реално предоставени на крайните получатели

брой

Н/П

ИНДИКАТОРИ

////////////////////////////////////////

Брой създадени/ запазени работни места

22378

Н/П

В т.ч.:
1.
2.
3.
4.

22298
0
80
0

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
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доклад).
Неприложимо
3.3.6 Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им
В процеса на изпълнението на финансовите инструменти, създадени по Инициативата JEREMIE през 2012 г.
не са идентифицирани значими проблеми, но с оглед ускоряване на напредъка по два от финансовите
инструмени са предприети следните мерки:
 На база задълбочен анализ на напредъка по изпълнението на финансов инструмент „Гаранции,
покриващи загуби на портфейл от заеми“, извършен от страна на ЕИФ през 2012 г., с оглед повишаване на
усвояемостта по инструмента, ЕИФ – в качеството си на мениджър на Холдинговия фонд по JEREMIE в
България – предприе серия от промени в параметрите на инструмента, както следва:
Разширяване на обхвата на инструмента за осигуряването на оборотни средства към
всички икономически жизнеспособни дейности, насочени към засилване на стопанската дейност на
предприятията, в съответствие с промените в Регламент (ЕС) 1828/ 2006 (изменен с Регламент (ЕС)
1236/2011 от 29 ноември 2011 г.) и актуализираната версия на Бележката на Комитета за координиране на
фондовете (COCOF) за финансов инженеринг от м. фев. 2012 г.;
Добавяне на револвиращите кредитни линии сред допустимите транзакзии през
втората половина на 2012 г.;
По отношение на рисковия профил на портфолиото на финансовите посредници са
премахнати изискванията за концентрация на предприятия с най-нисък рейтинг, увеличени са стойностите за
концентрация по индустрии и за стартиращи предприятия, премахнати са ограниченията за кредити, които
не се погасяват с равни месечни вноски;
Увеличаване на максималния срок за погасяване на инвестиционните кредити от 6 на
10 години;
Премахване на ограничението от 2 % за максимален размер на експозиция, с оглед
включване на по-големи кретити в портфолиото на съответните финансови посредници при спазване на
изискванията за отпускане на минимална помощ.
Приложените промени са съгласувани с УО и КН на ОПК. В резултат от предприетите мерки към края на
2012 г. се наблюдава значително увеличение в усвояемостта по инструмента, в сравнение с отчетените
стойности в края на 2011 г. – 1497 кредита към 31.12.2012 г., в сравнение с 83, отпуснати до края на 2011 г.
 При по-голямата част от капиталовите инструменти (Фонд за Рисков Капитал, Мецанин фонд и Фонд
за растеж) през 2012 г. се наблюдават трудности, свързани със срещани затруднения при набиране на частен
капитал от страна на избраните финансови посредници. Слабият интерес на частните инвеститори към порисковите сегменти на пазара се наблюдава като обща тенденция в целия регион на Централна и Източна
Европа през последните две години, като в допълнение влияние оказва и икономическата и финансова криза
в Европа. Във връзка с посоченото, след анализ на напредъка по капиталовите инструменти през отчетния
период, ЕИФ констатира сериозни затруднения при набирането на частен капитал от избрания фонд
мениджър по финансов инструмент „Фонд за растеж“ - Axxess Capital. В резултат на предприетите мерки
в края на 2012 г., поради констатирана липса на сериозен напредък при набирането на частен капитал
от страна на фонда, ЕИФ разгледжа варианти за терминиране на ангажимента си с Axxess Capital в
началото на 2013 г. и пренасочване на заделения финасовия ресурс към друг финансов инструмент.
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. Приоритетът 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.
 Улесняване на достъпа до външни пазари на българските предприятия чрез цялостни услуги за
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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.
През 2012 г. по приоритетната ос е подписан един договор за безвъзмездна финансова помощ. Към края
на отчетния период в изпълнение са общо 6 договора за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, както следва:
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 31.12.2012г. 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 евро);
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 евро);
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 евро);
Проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” с бенефициент БИС,
на стойност 4 445 418.30 лв. (2 272 941.15 евро );
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 5 865 541.38 лв. (2 999 049.69 евро), подписан на 18.09.2012 г.
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3.4.2 Информация за материалния напредък по приоритета
С изменениe на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г., ЕК приема промени на индикаторите за отчитане на
постигнатите резултати по приоритетната ос. Промените се изразяват в оптимизиране на индикаторите, превръщането им в измерими и отпадане на някои
индикатори в резултат на обстоен анализ от страна на УО. Информацията за стойностите на индикаторите в следващата таблица отразяват стойности
съобразени с новозаложените, предвид мотивите за промяната им, а именно: късното стартиране на изпълнението на договорите през 2010 г., което води до
промяна на базовата и междинната стойности; намалени целеви стойности поради факта, че предвидените 2 етапа на финансиране няма да бъдат изпълнени,
тъй като почти половината от бюджета на приоритетна ос 4 се прехвърля за изпълнение на инструментите за финансов инженеринг по приоритетна ос 3;
показателите на единица за измерване, се променя от % към общ брой, в съответствие със заложените в подписания договор, където бенефициентите залагат
конкретни стойности на индикаторите, които отчитат по време на изпълнение с междинните технически отчети, което води до улеснена процедура за тяхнто
цялостно отчитане по приоритетната ос.
Показател
Показател 1
Брой изпълнени
инвестиционни проекти в
целеви сектори
34

Показател 2
Брой услуги, предоставени на
инвеститори

Показател 3
Брой запитвания от
потенциални инвеститори в
целеви сектори

Показател 4
Увеличение на броя на хората,
които използват интернет
страницата на ИАНМСП

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Постигнат резултат

0

0

0

0

4

10

Цел

0

0

0

20

20

Изходно положение

4

Постигнат резултат

0

0

0

0

9

Цел

0

Изходно положение

5

Постигнат резултат

0

0

9

9

0

0

0

0

90

Цел

0

0

0

90

90

Изходно положение

25

Постигнат резултат

0

0

0

0

85,53%

Цел

0

0

0

180%

Изходно положение

34

2013

2014

2015

Общо
14

15

15

0

9
12

Последваща
оценка

12

89

179
100

20 747

100

20 747
3 000

3 000

100%

Показател 2 „Брой услуги, предоставени на инвеститори“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
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Показател
35

Показател 5
Брой експортно ориентирани
предприятия, регистрирани в
базата данни на ИАНМСП

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Постигнат резултат

0

0

0

0*

0

0

Цел

0

0

0

150%

0

0

0

0

0

Изходно положение
36

Показател 6
Обем на износа в подкрепените
предприятия

Показател 7
Брой предприятия, участващи в
промоционални проекти

37

Показател 8
Запознатост с хармонизираното
техническо законодателство и
услуги по националната
инфраструктура по качество

Постигнат резултат

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

2014

2015

Общо
0

250%

Последваща
оценка

18%

Последваща
оценка

0

100%
0

Цел

0

Изходно положение

0

0

0

14%

Постигнат резултат

0

0

0

97

Цел

0

0

0

В България – 45.3 %
В чужбина – 18.0 %

Изходно положение

0

Постигнат резултат

0

0

0

0

Цел

0

0

0

18%

Изходно положение

2013

0

0

1979

0

В
Българи
я – 210
В
чужбин
а – 734

18%

В България – 210
В чужбина – 734
В България –
200
В чужбина –
900

В България – 200
В чужбина – 900

1 979
0

0

0
25%

Последваща
оценка

25%

14.6 %

Постигнат резултат

0

0

0

37

0

Цел

0

0

0

20

0

Изходно положение

0

30

30
71

71

35

Показател 5 „Брой експортно ориентирани предприятия, регистрирани в базите данни на ИАНМСП“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с
Решение № C(2012) 5768;
36
Показател 6 „Обем на износа в подкрепените предприятия“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
37
Показател 8 „Запознатост с хармонизираното техническо законодателство и услуги по националната инфраструктура по качество“ е отпаднал с измененията на
оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768
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Показател
Показател 10
Брой подкрепени лаборатории
Показател 11
Брой нови или подобрени
услуги за бизнеса, предоставени
от организациите по
националната инфраструктура
по качество

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Постигнат резултат

0

0

0

19

20

0

Цел
Изходно положение

0
0

0

0

7

9

Постигнат резултат

0

0

0

10

8

Цел

0

0

0

6

13

Изходно положение

0

2013

2014

2015

Общо
39

33

33

6

24
77

77

По Приоритетна ос 4 към края на отчетния период няма приключила процедура и окончателни данни за изпълнението на индикаторите не може да бъде обобщена.
Независимо от това , към средата на програмния период от бенефициентите са отчетени индикатори, които сочат положителни резултати от прилагане на
заложените дейности. Предвид факта, че голяма част от дейностите на институционалните бенефициенти са нови за дейността на самите администрации, се
наблюдава растеж на всички стойности. В допълнение, стойността на индикатор „Брой подкрепени лаборатории“ е нулева за 2012 г., но това е в резултат на факта,
че договорът с ДАМТН е подписан през септември 2012 г., като в рамките на проекта е заложена подкрепа за още 4 лаборатории, както и още 5 нови/подобрени
услуги за бизнеса, предоставени от организациите по националната инфраструктура по качество, които ще могат да бъдат проследени в следващ отчетен период.
По време на текущия мониторинг на проектите, подкрепени по Приоритетна ос 4 на Оперативната програма, са проследени индикаторите за изпълнение, като
стойностите им като цяло превишават заложените за средата на периода цели. В тази връзка възможността за тяхното достигане е напълно реална.
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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
За 2012 г. са проведени общо 34 посещения на място по всички договори на приоритетна ос 4. 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 доклад за първа актуализация на стратегически анализ на българската икономика и
преглед на тенденциите за преки чуждестранни инвестиции в Югоизточна Европа от изпълнителя
A.T. Kearney GmbH;

Изготвен е първоначален правен анализ за нуждите на инвеститорите в България и
сравнителен правен анализ на законодателството в други държави-членки на ЕС и Балканите, както и
съкратена версия на правния анализ на английски, немски, френски, арабски и китайски. През м.
октомври 2012 г. е изготвена актуализация на посочените документи;

Изготвена и приета първа актуализация на Маркетинговата стратегия въз основа на
емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна
дестинация. Проведено е емпирично изследване и въз основа на резултатите е изготвен аналитичния
доклад;

Изготвена е и е приета първата актуализация на Анализа 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;

По отношение издаването на 9 инвестиционни брошури, през м. януари 2012 г. са приети
структурата и съдържанието на инвестиционните брошури: осем от тях се отнасят за приоритетни и
важни отраслови сектори на българската икономика и една от брошурите е обзорна. Отрасловите
сектори включват: Транспортно оборудване и машиностроене, Електроника и електротехника,
Химическа индустрия, Храни и земеделие, Транспорт и логистика, Информационни технологии,
Аутсорсинг на бизнес процеси, Здравеопазване и уелнес туризъм. Всяка от брошурите е с превод на
чужд език, съответно на езика на страни с най-голям инвеститорски интерес: английски, немски,
китайски и др. Структурата и съдържание на общата обзорна брошура са с фокус върху България
като инвестиционна дестинация.
Дизайнът и предпечатната подготовка на инвестиционните брошури са одобрени от БАИ през март
2012г. Отпечатани са 72 000 секторни брошури и 9000 обзорни брошури.
През месец май 2012 г. е извършена първата актуализация на съдържанието на секторните и обзорната
брошура. На 21.08.2012 г. са приети от бенефициента още 72 000 секторни брошури и 9000 обзорни
брошури след актуализация на съдържанието им;
На 09.07.2012 г. е подписан договор с Бългериън Вип Травъл ООД за разпространение на
промоционалните материали на БАИ в чужбина. Инвестиционни брошури са изпратени до следните
дестинации:
58 750 броя до Лондон, Виена, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Брюксел, Париж, Москва, Шанхай,
Пекин, Делхи, Будапеща, Братислава, Варшава и Любляна през септември 2012 г.;
30 800 броя до Лисабон, Солун, Хелзинки, Дъблин, Стокхолм, Прага, Мадрид, Милано, Рим,
Валенция, Хага, Атина, Токио и Копенхаген през месец октомври 2012 г.;
43 350 броя до 22 дестинации – посолства и търговски представителства в Азия, Европа и
Северна Америка през месец ноември и декември 2012 г.
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С цел подобряването на инвестиционните услуги за инвеститорите и предоставянето на нови
такива, на 24.09.2012 г. в община Бургас е проведена среща (кръгла маса) с настоящи и потенциални
инвеститори, на която присъстват кметът на Община Бургас, г- н Димитър Николов, представители
на Областна администрация Бургас, инвеститори от региона. Представени са възможностите за
инвестиции в България, участниците са запознати с текущата дейност на БАИ и е направено
представяне на инвестиционния климат в страната ни, успешни инвестиции в региона и др.;

През 2012 г. са проведени 4 журналистически тура – посещения в България на журналисти от
известни медии с цел представяне на страната ни в чуждите медии като привлекателно място за
чуждестранни инвестиции по различни секторни теми, както следва:
- първи журналистически тур на тема IT&BPO, 27-31.03.2012, гр. София;
- 2-ри журналистически тур на тема „Транспорт, логистика и машиностроене”, 24-28.06.2012 г.,
гр. София и гр. Пловдив;
- трети журналистически тур на теми „Електроника и електротехника“ и „Химическа
промишленост”, 25-29.09.2012 г., гр. София и гр. Пловдив;
- четвърти тур на секторна тематика „Земеделие и храни”, 4-8 ноември 2012 г., София и Сливен.
За да бъде максимално добро и подробно представянето на проекта, програмата и данните за отрасъла, е
създаден и нарочен блог, където да се представя актуална информация, която да бъде от помощ за
журналистите –www.JurTur.Wordpress.com.

Изграден е нов уеб портал на БАИ, с цел предоставянето на по-качествени услуги и
оптимизиране на комуникациите. Интернет страницата е преведена на 3 езика - английски, немски и
руски език. На 11.08.2012 г. новият уеб портал е активиран. За обезпечаване на непрекъснат процес
на работа и подържане на нужното ниво на сигурност е осигурена гарантирана поддръжка от
доставчика.

Доставена е, инсталирана и се използва по предназначение предвидената за закупуване в
договора за директно предостовяне на БФП техника – хардуер и презентационна и комуникационна
техника.

В периода септември – декември 2012 г. са проведени следните събития:
- Кръгла маса в Париж на 29.11.2012 г., насочена към следните сектори: Аутсорсинг на бизнес
процеси (BPO), транспортно оборудване и машиностроене, информационни и комуникационни
технологии (ICT), хранително-вкусова и тютюнева промишленост .
- Кръгла маса в Мюнхен на 04.12.2012 г., насочена към следните сектори: Аутсорсинг на бизнес
процеси (BPO), транспортно оборудване и машиностроене, информационни и комуникационни
технологии (ICT), химическа промишленост, електроника и електротехника.
- Кръгла маса в Лондон на 05.12.2012 г., насочена към следните сектори: Аутсорсинг на бизнес
процеси (BPO), транспортно оборудване и машиностроене, информационни и комуникационни
технологии (ICT).
- Първа международна конференция от Файненшъл Таймс и МПГ в Лондон на 06.12.2012г.

През 2012 година са проведени 6 форума с презентации пред потенциални инвеститори на
различни секторни тематики в следните държави/градове:
- Германия – Мюнхен на 29.03.2012 с тематика: транспортно оборудване и машиностроене;
електроника и електротехника;
- Франция – Париж на 22.10.2012 г. Съдържанието на форума е фокусирано върху сектори храни и
земеделие, и логистика;
- Русия – Москва на 8.10.2012 г.;
- Дубай – м. май 2012 г., в рамките на три работни дни са проведени панелни дискусии и
презентация на България, фокусирани върху приоритетните сектори, лични срещи със заинтересовани
инвеститори и високопоставени държавни служители;
- Япония – Токио на 14.12.2012 г., където са установени контакти с над 90 компании и
инвеститори;
- Китай – Шанхай на 20.11.2012 г., проведени три панела фокусирани върху таргетираните
сектора, презентация на България, както и лични срещи на експертите на БАИ със заинтересовани
инвеститори.

На 31.07.2012 г. в зала „Сердика” на Гранд хотел София се проведе пресконференция с
бизнес-закуска с цел популяризиране на проекта на БАИ, изпълняван по ОП
„Конкурентоспособност“. На пресконференцията присъстваха 27 журналисти от 25 български и
чуждестранни медии.
През отчетния период бенефициентът е обявил и провел четири открити процедури по реда на ЗОП. В
началото на 2012 г. бенефициентът е сключил 2 договора за обществени поръчки, процедурипе за
възлагането на които е открил в края на 2011 г. Проведен е избор с три оферти за финансов мениджър на
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проекта.
В отчетния период е представен един междинен отчет за изпълнение на дейностите и извършени
разходи, който е верифициран и платен.
Към 31.12.2012 г. по проекта са изплатени 3 700 368.82 лв. (1 891 997.56 евро), като през 2012 г. са
възстановени средства в размер на 1 079 124.42 лв. (551 756.02 евро) вследствие промяната на
бюджета на проекта и са изплатени 569 023.16 лв. (290 941.38 евро) междинно плащане, като нетният
резултат през годината е отрицателен на стойност - 510 101.26 лв. (260 814.63 евро).
През отчетния период е постъпил един сигнал за нередности. Сигналът е срещу провеждана
процедура по ЗОП. Няма установена нередност.
3.4.4.2 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
В периода януари – декември 2012 г. бенефициентът е изпълнил следните дейности:
От края на 2011 г. функционира националният 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. През 2012 г.
Националният експортен интернет портал има над 20 000 уникални профила за достъп като
едновременно се актуализира и обогатява създадената база данни за предприятията с екпортна
насоченост; извършена е доставка на офис оборудване за техническо обезпечаване на екипа по
управление и изпълнение на проекта;
Разработени са секторни стратегии за развитие на 18 приоритетни сектора на българската
икономика с екпортна насоченост, с цел интернационализацията на българските предприятия;
По проекта са финансирани 7 търговски мисии, в които са взели участие 79 малки и средни
предприятия, четири форума, на които са взели участие над 200 предприятия, както и 14 национални
участия в международни изложения с представители на 144 малки и средни фирми. Изпълнението на
дейностите е планирано за целия период на изпълнение на проекта.
През отчетния период са проведени 27 прояви за популяризиране на възможностите за
бизнеса, осигурени по проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на
българските предприятия” в 27 областни центрове. Разработени и отпечатани са информационна
брошура за проекта, информационно-обозначителни табели и банери и каталог за търговската мисия в
Чехия, 25-28 ноември 2012 г. Организирани и проведени са две пресконференции за представяне на
резултатите и предстоящите инициативи по проекта.
По договора е подписано 1 допълнително споразумение, наложено поради промени в екипа по
управление/изпълнение на проекта.
В отчетния период са представени 8 междинни отчета за изпълнение на дейностите и извършени
разходи. През 2012 година са верифицирани и платени 7 междинни отчета на стойност 2 836 767.95
лв. (1 450 438.67 eвро). Плащанията по проекта към 31.12.2012 г. възлизат общо на 9 237 053.81лв. (4
722 903.06 евро).
През отчетния период в изпълнение на посочения по-горе договор за безвъзмездна финансова помощ
бенефициентът е подготвил проекти на документации и открил 4 „открити“ по вид процедури по реда
на ЗОП, като през 2012 г. е възложил 2 от тях, а останалите 2 са затворени. В началото на отчетния
период бенефициентът е сключил 3 договора за обществени поръчки, процедурите за възлагането на
които е открил в края на 2011 г.
През периода са регистрирани 3 бр. сигнали за нередност. Сигналите касаят наличие на граждански
договор с изпълнител с различни номера, както и сигнал касаещ съмнение за припокриване на
дейности и отсъствие на публичност.
Установена е 1 нередност.
3.4.4.3 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-4.3.02
„Подобряване на бизнес средата за българските предприятия е обявена на 27.02.2012 г. с общ бюджет
в размер на 5 867 490,00 лв. (3 000 046.02 евро) с конкретен бенефициент – Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор.
В рамките на крайния срок за кандидатстване – 15.05.2012 г., по процедурата са постъпили 2 броя
формуляри за кандидатстване, като само единият от тях, с регистрационен номер BG161PO0034.3.02-0001, подаден от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, подлежи на
оценка. Оценката е извършена в периода 11.06.2012 г. - 27.07.2012 г. С Решение № РД-1676

1119/29.08.2012 г. на Ръководителя на ДО формулярът за кандидатстване на ДАМТН е одобрен за
финансиране със стойност на безвъзмездната финансова помощ 5 865 541,38 лв. (2 999 003,69 евро).
В резултат от проведената процедура по договаряне е сключен един договор със стойност на БФП в
размер на 5 865 541,38 лв. (2 999 003,69 евро).
На 18.09.2012 г. е подписан договор за директно предоставяне на БФП с ДАМТН. Изпълнението на
проектните дейности е в начален стадий. Плащанията по проекта са в размер на 20% от общите
разходи или 1 173 108.28 лв. (599 809.94 евро) – предоставени авансови средства за стартиране на
дейностите от бенефициента.
През отчетния период няма постъпили сигнали за нередности.
3.4.4.4 Български институт по стандартизация
През отчетния период бенефициентът е открил 7 процедури за възлагане на обществени поръчки,
като по 4 от тях е сключил договори за обществени поръчки, 1 е затворена и 2 са прекратени. В
началото на отчетния период бенефициентът е сключил 3 договора за обществени поръчки,
процедурите за възлагането на които е открил в края на 2011 г.
Бенефициентът е изпълнил следните дейности по проекта:

Идентифицирани са нуждите на предприятията и бизнеса във връзка с дейността на БИС и
цялостния процес по прилагане на изискванията за качество; идентифицирани са проблемите на
предприятията във връзка с прилагането на стандартите и стандартизационните документи;
подготвени са въпросници и анкети – 10 бр.; проведени са интервюта в предприятия и членове на
БИС – 400 бр.; изготвен е анализ на нуждите и проблемите на предприятията и бизнеса в България – 1
бр.; изготвен е анализ за настоящото състояние на предоставяните услуги - 1 бр.;

Проведена е информационна кампания за предприятията и бизнеса от цялата страна;
проведени са специализирани мероприятия - семинари, кръгли маси, дискусионни форуми и други за
представители на българския бизнес; проведени са специализирани обучения за експерти от
предприятията, бизнес операторите в България и членовете на БИС; обучени са експерти от
предприятията и представители на бизнеса в специализирани сектори; изготвен е анализ за
състоянието на стандартизационната система в България; разработени са мерки (доклад) за
оптимизиране на дейността на БИС; разработена е политика по маркетинг на БИС и план за действие;
изготвен е анализ на политиката на БИС за развитие на човешките ресурси; изготвен е анализ на
нуждите от специализирани обучения за повишаване квалификацията и професионалните умения на
служителите от БИС; разработени са стратегически насоки за усъвършенстване на системата за
стандартизация и развитие на БИС за периода до 2017 г.;

Разработена е функционираща и сертифицирана система за управление на качеството в БИС,
наръчник по качеството и процедури;

Организиран е Офис по Проекта със съответния ремонт и оборудване.
В отчетния период е представен един междинен отчет за изпълнение на дейностите и извършени
разходи, който е верифициран и платен. Към 31.12.2012 г. плащанията по проекта възлизат общо на 1
695 505.22лв. (866 911.35 евро), като само през 2012 г. са изплатени 619 187.61 лв. (316 590.45 евро)
междинни плащания.
През отчетния период са постъпили 4 сигнала, два от които анонимни. Единият от сигналите е за
съвместяване на работа по проекта в работно време, за което се заплаща като извън работно, другите
са от бивш ръководител на проекта до председателя на БИС за системни нарушения и натиск върху
процеса на оценяване на офертите при обществени поръчки. Тези сигнали не се потвърдиха при
проверките. Четвъртият е за неправомерно платени средства установени от СО, като е установена и
регистрирана нередност, неправомерният разход по която е прихванат от последващо плащане.
3.4.4.5 Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”
През отчетния период бенефициентът е изпълнил следните дейности по проекта:

През 2012 г. по под-дейност 1 „Извършване на СМР” по Дейност 6 „Създаване на
приемна за клиенти на ИА БСА”, и в допълнение на изградената през 2011 г. пожароизвестителна
инсталация в приемната, са извршени допълнителни, довършитени строително-монтажни работи.

Към 31.12.2012 година по дейност 9 „ Консултации и обучение за ИА БСА и
повишаване компетентността на експертите, ангажирани в процеса по акредитация” са извършени 12
обучения/консултации на база постъпили заявления за акредитация/преакредитация/разширяване
обхвата на акредитация и са обучени 12 експерта на ИА БСА в 16 области на акредитация.
Изпълнението на посочената дейност е планирано за целия период на изпълнение на проекта.

В изпълнение на дейност 10 „Участия в работни групи и конференции” 53-ма
представители на ИА БСА са взели участие в 20 срещи, комитети, работни групи и конференции.
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Изпълнението на посочената дейност е планирано за целия период на изпълнение на проекта.
През 2012 г. е подписано едно изменение на договора за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, което засяга промяна в списъка с обществените поръчки и бюджета на проекта.
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.
В отчетния период е представен един междинен отчет за изпълнение на дейностите и извършени
разходи, който е верифициран и платен. Плащанията по проекта са в размер на 662 111.49 лв. (338
537.42 евро), в т.ч. аванс в размер на 434 038.00 лв. (221 923.51 евро) и едно междинно плащане през
2012 г. в размер на 228 073.49 лв. (116 613.91 евро).
Няма получени сигнали за нередности. Няма регистрирани нередности.
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 2012 г. бенефициентът е изпълнил следните дейности по
проекта:

Извършена е акредитация на БИМ като организатор на сравнения. Изборан е компетентен
орган за акредитация, извършена е оценка на място от европейски експерти за съответствие с
изискванията за акредитация и е издаден сертификат;.

Участвали са 8 експерта от БИМ в 7 различни международни конференции и семинари, с цел
подобряване на услугите на БИМ;

Проведен е ред за избор на изпълнител на обществена поръчка при условията на чл. 2 ал. 1,
т.2 от НВМОП за разработване на:
- дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на три брошури за прелаганите услугите от БИМ,
включващи дейностите за калибриране на еталони и средства за измерване и възможностите за
измервания;
- осемнадесет дипляни за предоставяните услуги за бизнеса, дейността и възможностите на отделни
лаборатории на БИМ, за оборудването, за дейностите по проекта и резултатите от изпъленинието им;
- три рекламни плаката, популяризиращи дейността на БИМ и резултатите от проекта.
Слючен е договор с изпълнител и са отпечатани 8 дипляни, всяка от която по 450 броя;

Избран е изпълнител по чл. 2 от НВМОП за доставка на оборудване на Център за обучение и
информация и е сключен е договор;

Разработени са обучителни материали за специализиран курс: „Осигуряване на проследимост
и практика на калибриране в област време и честота”;

Проведени са 13 курса - обучения за представители на бизнеса;

След проведен ред по чл. 2 на НВМОП за определяне на външен изпълнител за ремонт на
Център за обучение и информация е подписан договор. Извършен е ремонт;

Доставени са 15 информационни табла, които се поставят пред лабораториите и помещенията,
където е доставено оборудване по проекта. Изработени са 300 папки, които са предвидени да се
раздават при провеждане на обучения за представители на бизнеса. Поставени са стикери върху
доставеното по проекта оборудване през периода, както и пред ремонтирания Учебен и
информационен център.
През 2012 г. бенефициентът е обявил „открита“ по вид процедура по реда на ЗОП за възлагане на
обществена поръчка, която до края на отчетния период е затворена.

В отчетния период е представен един междинен отчет за изпълнение на дейностите и
извършени разходи, който е верифициран и платен. Плащанията по проекта възлизат на 4
158 137.64 лв. (2 126 054.63 евро) към 31.12.2012 г. През 2012 г. са изплатени 1 614 445.64 лв.
(825 465.61 евро) междинно плащане.
През отчетния период е постъпил 1 сигнал за нередност свързан с дипломата на член на
екипа за изпълнение на проекта.
Няма установена и регистрирана нередност.
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.
Спазването на принципа на равните възможностите се изразява в недопускането на дискриминация,
основаваща се на пол, раса, религия, вяра, индивидуалност, възраст или сексуална ориентация,
78

прилагани както по отношение на настоящите и бъдещи служители на бенефициентите, така и при
избора на изпълнители на дейностите по проекта.
С оглед спазване на принципа за равнопоставеност, в хода на изпълнение на проектите е
задължително съблюдаването и отчитането от страна на бенефициентите на индикатори, отразяващи
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 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.
В резултат на извършените проверки на място през 2012 г. както и прегледа на документация във
връзка с междинното отчитане на проектите на бенефициентите по приоритетна ос 4, бяха
констатирани някои проблеми възникнали в хода на изпълнение на дейностите. Срещнатите
трудности от страна на бенефицинетите са основно в прилагане на законодателството в областта на
обществените поръчки. Констатирани са грешки, допускани от бенефициентите, както на етапа на
подготовка на документацията за участие в процедурите, така и при провеждането на самите
процедури. Бенефициентите сигнализират и за проблеми свързани с финансирането на изпълнението
поради липсата на допълнителни средства за реализация на разходите по поетите ангажименти към
изпълнители.
Посочените проблеми рефлектират в забвяне на сроковете за изпълнение по отделните дейности на
договорите и са обсъждани регулярно на срещи между УО и бенефициентите, както и на
организирано посещение на представители на ЕК.
Във връзка с обсъждани въпроси на среща с представителите на ЕК, проведена на 02.10.2012 г.,
относно изпълнението на ръководените от институционални бенефициенти договори, както и заявено
искане за удължаване на срока на изпълнение на част от проектите по приоритетна ос 4 на ОПК, беше
изискана и представена детайлна информация за изпълнението на дейностите по всеки договор за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Информацията съдържа прогноза за
степента/етапа на изпълнение на дейностите в рамките на определения срок, както и информация за
възможността за приключване на дейностите при евентуално удължаване на срока с дванадесет
месеца, в случая където е установена невъзможност за осъществяването им в договорения срок.
Справките съдържат план графици за изпълнение на дейностите с реална прогноза за необходимото
време за приключване на дейностите. След преглед на анализите, изготвени от бенефицинетите, УО
извърши оценка за възможностите за удължаване на проектите по приоритетна ос 4 на оперативната
програма. Беше установено, че с цел компенсиране на генерираните забавяния в изпълнението на
проектите, както и осигуряване на допълнителен времеви ресурс за постигане на целите на
индивидуалните проекти, е необходимо да бъде удължен срокът по процедурите на приоритетната ос,
което от своя страна да спомогне за постигане на поставените цели както по отделните проекти, така
и на приоритетната ос като цяло. Конкретните резултати от предприетите мерки за овладяване на
възникналите трудности ще се отразят и могат да бъдат оценени в следващия отчетен период.
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
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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
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
5

5А. ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕФРР/ КФ: ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ С ОБЩ РАЗМЕР НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ, РАВЕН ИЛИ ПО-ВИСОК ОТ 25 МИЛИОНА ЕВРО И
РАВЕН ИЛИ ПО-НИСЪК ОТ 50 МИЛИОНА ЕВРО (АКО Е ПРИЛОЖИМО)
За текущи проекти:
 Напредък по изпълнението на различните етапи от проектите.
Неприложимо
 Напредък във финансирането на проектите.
Неприложимо
За приключени проекти:
 Списък на приключилите проекти, включващ дата на приключването, общ краен размер на
инвестиционните разходи, включително източниците на финансирането, и ключовите показатели за
реализацията и резултатите, както и, при целесъобразност, основните показатели.”
Неприложимо
6
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
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
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помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, е сключен един договор на 08.09.2009 г. с
ИАНМСП. 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 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 68 091
488.19 лв. (34 815 159.11 евро).
6.1 Изпълнение на договори/ заповеди за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на
мониторинг
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” 20072013” с обща стойност на безвъзмездната помощ 11 367 600 лв. (5 812 250,74 евро).
Основните дейности, предвидени в проекта са:
1. Изготвяне на концепция и издаване на информационни и рекламни материали за
Оперативна програма „Конкурентоспособност” - брошури, диплянки, листовки и други печатни
издания, свързани с дейността на Оперативна програма „Конкурентоспособност” и други, както и
различни рекламни материали;
2. Популяризиране чрез телевизията, радиото, печата и електронните медии на Оперативна
програма „Конкурентоспособност” и възможностите, които предоставя Оперативната програма на
всеки етап от нейното изпълнение, закупуване на телевизионно и радио време;
3. Изготвяне на концепция и издаване на електронен информационен бюлетин за Оперативна
програма „Конкурентоспособност”;
4. Провеждане на социологически проучвания, икономически анализи, мониторинг и оценка
на изпълнението на Комуникационния план и изготвянето на препоръки за промяна в стратегията,
индикатори за измерване и мерките за изпълнение на Комуникационния план;
5. Подпомагане на Междинното звено при създаване на база данни за успешни проекти с цел
разпространяване на добри практики;
6. Изготвяне, печат и разпространение на плакати, билбордове и информационни табла и
табели
7. Провеждане на семинари за ресорни журналисти;
8. Организиране и провеждане на информационни дни, свързани с обявяването на нови
процедури;
9. Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на ежегодни прояви за
популяризиране на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – изложения, семинари, обучения;
10. Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на голямо годишно събитие;
11. Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на „Ден на отворените врати”;
12. Изготвяне на концепция, изработване и разпространение на информационни и рекламни
материали с логото на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – книжки, бележници,
календари, анкетни листове, пощенски картички, опаковки, торбички, папки, хартиени джобчета за
CD и др.;
13. Изготвяне на концепция, изработване и издаване на информационни материали, свързани с
обявяването на нови процедури за конкурентен подбор;
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 м.февруари 2012 г. по инициатива на ДО е издадена заповед за изменение на заповедта за
предоставяне на БФП по проекта, с която е удължен срока за изпълнение на проекта до м.12.2015 г.
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.
През м. ноември 2012 г. е одобрена от страна на ДО промяна в екипа за управление и изпълнение на
проекта от страна на бенефициента и е издадена заповед.
В края на 2012 г. бенефициентът представи на ДО първи междинен отчет по проект BG161РО0035.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, който обхваща период
на отчитане 27.09.2009 г. – 31.12.2010 г.
Във връзка с изпълнението на дейностите по осигуряване на информация, комуникация и публичност
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по Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност” през 2012 г. е извършена оценка на
постъпилите оферти по шестте обявени в края на 2011 и началото на 2012 г. обществени поръчки,
които към 31.12.2012 г. се намират в различен етап на изпълнение, както следва:
 „Организиране и провеждане на събития, свързани с Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”. Издадено е
решение за одобряване на Изпълнител - „Прима - продуцентска, рекламна, информационна и
медийна агенция“ АД. Сключен е договор № 363/14.06.2012 г. В изпълнение на договора са
организирани и проведени две големи информационни кампании и един семинар с
журналисти;
 „Разработване на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния
план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007 – 2013”. Издадено е решение за одобряване на Изпълнител – „Силвър
Адвъртайзинг“ ООД. Сключен е договор № 377/06.07.2012 г., съгласно който са изработени
пет 30 секундни аусдиоспота, пет телевизионни 30 секундни клипа и един 6 минутен филм.
Изпълнението на договора е приключено.
 „Изработване на информационни и рекламни материали за изпълнение на
Комуникационния
план
на
Оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013”. Издадено е решение за
одобряване на Изпълнител – „Маг Адвъртайзинг“ ООД. Сключен е договор № 371/04.07.2012
г. Към края на 2012 г. са доставени част от рекламните материали (папки, букноти, два вида
химикали, USB, визитни картички, знамена, транспарант, чадъри и книжка „Добри
практики“).
 „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния
план
на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”. Сключен е договор №
361/13.06.2012 г. В изпълнение на договора, на 08.08.2012 г., по Позиция 1, Изпълнителят е
представил социологическо проучване относно степента на информираност и
информационните нужди на всички целеви групи на ОП „Конкурентоспособност“ и три
социологически проучвания във връзка с проведени събития по ОПК. По същата позиция, на
14.09.2012 г. е представено и социологическо проучване, касаещо оценка на изпълнението на
Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“ за 2011 г, Съгласно сключен
договор № 362/13.06.2012 г., по Позиция 2, Изпълнителят представя ежедневен медиен
мониторинг на публикации свързани с ОПК, който се публикува на интернет страницата на
УО на ОПК в рубрика „Медиите за нас“. В началото на всеки месец се представят контент
анализи на публикациите съответно за предходния месец.  „Изработване на комуникационна стратегия за изпълнение на Комуникационния план
на ОПК”. Издадено е решение за одобряване на изпълнител – „Пабликом“ ЕООД. Сключен е
договор № 352/29.05.2012 г. През октомври 2012 г. Изпълнителят е представил изработена
стратегия, като същата е одобрена.
 През юни 2012 г. стартира подготовка за сключване на договори с електронни медии за
закупуване на програмно време за популяризиране на Оперативната програма. В
изпълнение на разпоредбата на чл. 4, т. 2 от ЗОП е взето решение, договорите с електронни
медии да бъдат сключени за период до края на календарната година на база на осъществени с
тях преговори. Определени като подходящи са 9 медии, с които в периода юли-октомври са
сключени договори. Избраните медии са: БТВ; БНТ; Нова ТВ; ТВ7; ТВ Европа; ТВ Канал 3;
Дарик радио; Фокус радио и БНР.
Към 31.12.2012 г. по проекта са изплатени авансови средства в размер на 1 100 000.00 лв. (562 429.70
евро).
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.
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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.
След подаден на 07.12.2011 г. първи междинен отчет по проекта и верифицирането му от страна на
Договарящия орган, размерът на общо платените по проекта средства към 31.12.2012 г. възлиза на 2
546 824.86лв. (1 302 190.85 евро).
През отчетния период не са извършени проверки на място.
През м.февруари 2012 г. по инициатива на ДО е издадена заповед за изменение на заповедта за
предоставяне на БФП по проекта, с която е удължен срока за изпълнение на проекта до м.12.2015 г.
На 17.12.2012 г. бенефициентът подаде втори междинен отчет по проекта за периода 01.04.2010 г. 30.04.2012 г.
От началото на 2012 година в рамките на проекта са финансирани 9 международни участия на 16
служители в семинари и конференции, както и 1 обучение, в което са взели участие 151 служители на
управляващия орган на ОПК. През отчетния период са подготвени проекти на документация и са
открити 3 „открити“ по вид процедури по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки, като 2 от
поръчките са възложени, а процедурата по третата поръчка е прекратена. В началото на 2012 г. са
сключени 2 договора за обществени поръчки, процедурата/ реда за възлагане на които са проведени в
края на 2011 г.
С Решение № РД-16-204/ 22.02.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма е
обявена обществена поръчка с предмет: „Избор на асистент по проекта и на асистент по
верификацията по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна
ефективност и зелена икономика”, изпълнявана по Област на въздействие 2.3. „Въвеждане на
енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници” в рамките на
Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес
среда” на ОП „Конкурентоспособност”” по две самостоятелно обособени позиции. Със Заповед №
РД-16-375/04.04.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма е назначена комисия
за извършване на оценка на постъпилите оферти. До края на отчетния период са сключени договори с
избраните изпълнители: по особена позиция 1 – ДЗЗД „ТУ-Технологии-Рувекс“ (сключен на
15.11.2012 г.) и по обособена позиция 2 – ДЗЗД „КПМГ България и И Ес Ди“ (сключен на
19.09.2012г.)
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
Договорът е подписан на 08.09.2009 г. Общата 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 ИАНМСП, в качеството й на МЗ на ОПК, с цел установяване на
напредъка по проекта. При посещенията на място е извършена проверка на техническата и
финансовата документация на проекта във връзка с изпълнението и отчитането на дейностите,
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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.
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 30.11.2011 г.,
като размерът на общо платените средства по проекта към 31.12.2012 г. възлиза на 1 261 769.47 лева
(645 142.38 евро).
В периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. са осъществени следните дейности:
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 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 периода 01.01.2012 г. - 30.04.2012 г. с Решение № РД-16-46 от 24.02.2012 г. на изпълнителния
директор на ИАНМСП е открита „открита“ по вид процедура по реда на ЗОП за възлагане на
обществена поръчка 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” 2007-2013,
е в изпълнение на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG161РО003–5.0.01–0005-С0001 по приоритетна ос 5 на оперативната програма. В резултат на
извършените структурни промени с Решение № РД-16-95 от 08.06.2012 г. на изпълнителния директор
на ИАНМСП процедурата по посочената обособена позиция № 2 е прекратена на основание чл. 40
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП и § 5, ал. 7 от Преходни и заключителни разпоредби на ПМС №
80 от 23.04.2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС.
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
През периода от 01.01.2012 г. - 30.04.2012 г. бенефициентът е провел мини процедура по реда на чл.
93б от ЗОП за сключване на договор за обществена поръчка въз основа на сключено рамково
споразумение с предмет: „Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали
за нуждите на ИАНМСП” по три обособени позиции.
На 15.03.2012 г. бенефициентът е сключил договор за обществена поръчка с предмет: „Разработване
на информационни, маркетингови и рекламни материали”, обособена позиция № 6 на която е в
изпълнение на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG161РО003–5.0.01–0005-С0001. До влизането в сила на структурните промени (01.05.2012 г.)
бенефициентът не е предприемал действия по изпълнението на посочената обособена позиция.
Дейност 7: Одит на проекта.
На 06.03.2012 г. бенефициентът е сключил договор за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне
на услуги за извършване на междинни и финални одити на проект „Насърчаване на
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интернационализацията на българските предприятия”, финансиран по Приоритетна ос 4 "Укрепване
на международните пазарни позиции на българската икономика" и проект „Развитие на капацитета на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление
и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2”. До датата на влизане в сила на ПМС № 80 от 23.04.2012 г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на МС (01.05.2012 г.) ИАНМСП не е предприемала
никакви действия по изпълнението на този договор в съответната част.
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 2012
г. са действали следните заповеди за изплащане на възнаграждения на служителите на УО, МЗ и дирекция
„Вътрешен одит“ на МИЕТ:
•
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). Същата е
отменена със Заповед № РД-16-676/01.06.2012г. с оглед настъпилите структурни промени, считано от
01.05.2012г.
•
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, изменена със Заповед РД-16-628/21.05.2012 г. поради настъпили структурни промени, за периода
01.01.2011 г. - 30.04.2012 г. с обща стойност на безвъзмездната помощ 286 841,92 лв. (146 659,94 евро).
•
Заповед РД – 16-244/29.02.2012 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,
изменена със Заповед № РД-16-627/21.05.2012г. поради настъпили структурни промени, за периода
01.01.2012 г. -30.04.2012 г. с обща стойност на безвъзмездната помощ 478 888,84 лв. (244 851,98 евро).
•
Заповед РД – 16-315/19.03.2012 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 назначени по служебно правоотношение в дирекция ЕФК на УО на ОПК, считано
от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. с обща стойност на безвъзмездната помощ 738 274,08 лв. (377 473,54
евро). Същата е отменена със Заповед № РД-16-676/01.06.2012г. с оглед настъпилите структурни
промени, считано от 01.05.2012г.
•
Заповед РД – 16-316/19.03.2012 г. на заместник - министъра на икономиката, енергетиката и туризма
и ръководител на УО за изплащане за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната
месечна заплата на служителите от дирекция "Вътрешен одит", считано от 01.01.2012г. до 31.12.2014г. с
обща стойност на безвъзмездната помощ 345 022,56 лв. (176 407,23 евро). Същата е прекратена във връзка
с извършените промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с
ПМС № 129/26.06.2012 и промените в ПМС 67 от 14.04.2010г. за заплатите в бѝджетните организации и
дейности, влезли в сила от 01.07.2012г.
•
Заповед РД – 16-676/01.06.2012 г. на главния директор на ГД „ЕФК“ и ръководител на УО за
изплащане на брутни възнаграждения в размерите посочени в т. II на служителите в ГД „ЕФК“ на УО на
ОПК, за периода 01.05.2012 г. - 30.06.2012 г. с обща стойност на безвъзмездната помощ 16 235 264,86 лв. (
8 300 959,10 евро). Същата е изменена със Заповед № РД-16-928/17.07.2012.
•
Заповед РД – 16-928/17.07.2012 г. на главния директор на ГД „ЕФК“ и ръководител на УО за
изплащане на брутни възнаграждения в размерите посочени в т. II на служителите ввв ГД ЕФК на УО на
ОПК, за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2014 г., изменена със Заповед РД – 16-1504/31.10.2012 с обща
стойност на безвъзмездната помощ 24 559 600,40 лв. (12 557 124,29 евро).
7 ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Основните информационни и комуникационни дейности, свързани с ОП „Конкурентоспособност”,
извършени в периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г., могат да се структурират, както следва:
7.1 Информационни кампании и събития в страната

Информационни кампании:
 В периода 09 - 25 юли 2012 г. в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара
Загора, Пловдив и София се проведе национална информационна кампания за представяне на
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процедура: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Кампанията
премина сред голям интерес – участие взеха общо над 700 души;
На 25.09.2012 г. в Националния дворец на културата, гр. София се проведе информационен
ден за представяне на процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ - част от съвместна инициатива на МИЕТ и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Събитието бе посетено от над 200 представители на бизнеса;
В периода 07.10. – 02.11.2012 г. се проведе втора национална информационна кампания по
процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” в градовете
Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово, Шумен, Русе, Видин, Плевен и Благоевград. Събитието бе
посетено от над 500 потенциални бенефициенти, дали висока оценка за организацията и
полезността й.
Семинар с журналисти:
На 27 и 28.11.2012 г. в хотел „Велина“, гр. Велинград се проведе семинар за журналисти на
тема „Енергийна ефективност и зелена икономика – специфики и изисквания на схемата.
Представяне на резултати от информационните кампании”. Събитието беше посетено от 29
представители на електронни и печатни медии, като оценката на общата удовлетвореност е
изключително висока.
Официални връчвания на договори:
29.05.2012, зала „Европа“, Парк-хотел „Москва“- връчване на договори по процедура
BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на
системи за управление в предприятията”;
05.07.2012, зала „Европа“, Парк-хотел „Москва“- връчване на договори по процедура
BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“;
12.07.2012, сграда на МИЕТ, Гранитна зала на Министерски съвет - връчване на договори по
процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия“;
30.10.2012 г., зала „Роял 1“, Шератон София Хотел „Балкан“
- връчване на договори по
процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“;
07.12.2012 г., зала „Средец“, Шератон София Хотел „Балкан“ - връчване на договори на
бенефициенти по процедури: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на
съществуващи технологични центрове“, 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” и BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.

7.2 Работни срещи с представители на бизнеса с представители на бизнеса – кандидатбенефициенти и бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013
Приемната за граждани по ОПК, която от 01.11.2010 г. в сградата на МИЕТ на ул. „Славянска" № 8, ет. 1,
всяка сряда от 14,00 до 16,00 ч. предоставя информация на граждани, интересуващи се от ОП
„Конкурентоспособност“, продължи да функционира до месец май 2012 година.
През месец май 2012, съгласно ПМС № 80 от 23.04.2012 г. функциите на ИАНМСП - МЗ по ОПК,
преминаха към новосъздадената Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в
която се обединиха две дирекции: Дирекция ЕФК в МИЕТ и ГД КИ в ИАНМСП.
В резултат на настъпилите изменения беше създадена нова Приемна в сградата на новата Главна
дирекция ЕФК, находяща се в София, ул. „6-ти Септември“ 21, която е отворена за посетители всеки
работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
От създаването й до 31.12.2012 г. е осигурен свободен достъп за граждани и бенефициенти по програмата.
Броят на посетителите през отчетния период е 538.
Въпросите на посетителите са свързани предимно с получаване на информация за възможностите за
кандидатстване по ОП «Конкурентоспособност», документи за кандидатстване, отворени и предстоящи
за обявяване процедури, както и с конкретни казуси относно възможности за финансиране на определени
идеи и дейности. Приемната е оборудвана с телефон, чрез който се дава информация на запитвания от
общ характер, неизискващи лично присъствие на гражданите. В допълнение, на интернет страницата на
ОПК е създадена отделна рубрика „Приемна“, където могат да бъдат задавани въпроси и посредством
електронна поща.
7.3 Участия на експерти от УО и МЗ в семинари, работни срещи, дискусии и др. събития
В периода 16 - 18 юни 2012 г. пред Националния дворец на културата в София се проведе специализирано
изложение „Европа за нас”, което събра заедно всички оперативни програми в България. Инициативата,
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която се провежда за втора поредна година, бе под патронажа на министъра по управление на средства от
Европейския съюз Томислав Дончев. В рамките на изложението със свой информационен щанд участва и
ОПК. Специално за изложението бяха изработени печатни информационни материали в тираж от 1500
броя, разпространени по време на събитието.
На 18 юни 2012 г., в рамките на събитието, в Зала 6 на НДК се проведе дискусионен форум, с основна
тема „Научени уроци от настоящия програмен период”. В рамките на форума, напредъка по изпълнение
на Оперативните програми и новите инициативи бяха представени от министър Томислав Дончев и
представители на Управляващите органи на оперативните програми. Управляващият орган на ОП
„Конкурентоспособност“ бе представен от Главния директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия
орган на ОП „Конкурентоспособност“. В рамките на дискусионния панел представители на бизнеса
поставиха въпроси и препоръки за подобряване на работата на институциите.
В периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. с цел повишаване на информираността, прозрачността и
публичността, регулярно и по покана на различни организации и институции експерти от УО взеха
участие в конференции и семинари, с цел разясняване на ОП „Конкурентоспособност”, на процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и на Индикативната годишна работна програма за
предстоящите процедури по ОП „Конкурентоспособност“ за 2013 г. Експерти от Регионалните сектори
регулярно участваха в семинари на регионално ниво, в работни срещи с общински организации и
структури, подкрепящи бизнеса, в дискусии и други подобни събития.
Представители на Регионалните сектори на ГДЕФК участват в работата на Регионалните координационни
комитети към шестте Регионални съвети за развитие на плановите райони; в рамките на регулярните
заседания представят актуална информация за изпълнението на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 в съответния регион.
7.4 Обучения на бенефиценти на договори за безвъзмездна финансова помощ
През отчетния период са организирани и проведени 15 обучения на бенефициенти за качествено и
ефективно техническо и финансово изпълнение на проекти по ОП „Конкурентоспособност“, в които са
участвали 960 представители на бенефициенти, както следва:

05 - 06.01.2012 г. - по процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации
за хора с увреждания”, с участието на 32 представители от 18 предприятия.

12.01.2012 г. - по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, с участието на 26
представители от 10 предприятия.

13.01.2012 г. - по процедура BG161PO003 -1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на
стартиращи иновативни предприятия”, с участието на 23 представители от 11 предприятия.

16.02.2012 г. - по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес
инкубатори”, с участието на 36 представители от 17 предприятия.

17.02.2012 г. - по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, с участието на 21
представители от 12 предприятия.

12.03.2012 г. – по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, с участието на 4
представители от 2 предприятия.

29.05.2012 г. - по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” с участието на 288 представители
от 160 предприятия.

26.07.2012 г. - по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”, с
участието на 21 представители от 11 предприятия.

27.07.2012 г. - по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия”, с участието на 199 представители на 140 предприятия.

11.10.2012 г. - по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти процеси и услуги”, с участието на
4 представители от 3 предприятия.

11.10.2012 г. - по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, с участието на 23
представители от 14 предприятия.

11.10.2012 г. - по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в
България", с участието на 3 представители от 2 предприятия.

16.11.2012 г. - по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и
развойна дейност на българските предприятия”, с участието на 37 представители от 20 предприятия.
87


19.11.2012 г. - по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия”, с участието на 73 представители от 46 предприятия.

20.11.2012 г. - по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи
предприятия”, с участието на 173 представители от 99 предприятия.
7.5 Работни срещи, семинари и обучения на служителите на Управляващия орган и Междинното
звено по ОП ”Конкурентоспособност”
С цел укрепване на капацитета на служителите в УО на ОПК за ефективно управление изпълнението на
програмата, в периода 01.01.-31.12.2012г. експертите в Управляващия орган са взели участие в 10
обучения, от които 5 в сферата на управление на средствата от структурните фондове на ЕС. Броят на
участниците в обученията е 58. Проведените обучения са в рамките на годишния план за обучение на
служителите в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.
Основният фокус на обученията бе насочен към:
-"Управление на средствата от структурните инструменти на ЕС -Структурни фондове и
Кохезионен фонд на Европейския съюз"
- „Одит на средствата от Структурните фондове на ЕС“
-"Закон за обществените поръчки. Прилагане на законодателството по обществени поръчки след
измененията в сила от 26.02.2012 г."„Методи и практики за мониторинг на корупцията при
осъществяването на програми насочени към различни секторни политики в енергетиката, икономиката и
туризмаРабота с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС -ИСУН
„Работа с модули Процедури, проектни предложения/Регистрация, Оценка, Договори на ИСУН“,
Финансов модули и модул Нередности и проверки на място.
Обученията са организирани от „Школата по публични финанси” в Министерството на финансите,
Агенцията за обществени поръчки и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и
Дирекция ИСУСЕС в Министерски съвет.
В периода 22 - 24.11.2012 г. бе проведена работна среща на експертите от ГД „Европейски фондове за
конкурентоспособност“, организирана от „Ка Ел Офис“ ООД - Изпълнител по Договор № 610/20.11.2012
г., с предмет „Подготовка и организация за провеждане на работна среща за обмяна на опит и добри
практики по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007-2013“. Разходите са по Проект BG161РО003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”, финансиран в
рамките на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. В работната среща взеха участие общо 151
участници - 118 служители от централна администрация и 33 служители от Регионалните сектори на
дирекцията.
В периода от 30.03.-01.04.2012 г. в гр. Велинград е проведено обучение на експертите от централната
администрация на ГД „Конкурентоспособност и иновации“ – МЗ на ОПК и Регионалните сектори на
тема: „Преглед, анализ, обсъждане и отразяване на предложения за ефективно изпълнение на
делегираните дейности по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. Броят на участниците в обучението е
119.
През отчетния период са проведени 11 работни срещи, включващи и обучения на служителите на МЗ по
теми, свързани с оптимизиране на изпълнението на делегираните дейности и подобряване на
взаимодействието и контрола по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма, с решаването на
казуси при прилагане на ПМС 55/2007 за провеждане на процедури за избор на изпълнители по
договори за безвъзмездна финансова помощ на бенефициенти по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната
програма и др.
7.6 Поддържане и обновяване на Интернет страниците на УО и МЗ
Интернет страниците на Управляващия орган www.opcompetitiveness.bg и Междинното звено
www.ibsme.org са поддържани регулярно и координирано, като тяхното обновяване е отразявало в
пълна степен текущите събития и реализирания напредък по Оперативната програма.
С оглед улесняването на достъпа до информация относно Оперативаната програма и в резултат на
извършеното сливане на Управляващия орган и Междинното звено, след извършване на технически
проверки и настройки, се премина към използване само на интернет страницата на Управляващия орган
на ОП „Конкурентоспособност“ - www.opcompetitiveness.bg.
На интернет страницата е поставен банер, който дава възможност желаещите да отправят възражение,
жалба или сигнал във връзка с управлението и изпълнението на Оперативна програма
„Конкурентоспособност” да направят това по електронен път.
Рубрика „Новини” предоставя възможност за ориентиране кои са новопубликуваните документи и
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информационни материали на интернет страницата и за бърз достъп до тях, като е създадена и
възможност за RSS абонамент.
В допълнение, на интернет страницата се поддържат секции „Въпроси и отговори“ по всяка една от
актуалните процедури и секция “Общи въпроси и отговори”, където може да се получи информация за
ОП „Конкурентоспособност”, за предстоящи схеми или други въпроси от компетенциите на
Управляващия орган. В допълнение към гореизложеното, на интернет страницата на УО се публикува и
информация за изпълнението на ОП “Конкурентоспособност” към определена дата, направени
предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проекти на Насоки и пакети
документи по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, информация за покани за
заявяване на интерес в рамките на Инициативата JEREMIE в България и др.
С цел повишаване на информираността и публичността по ОП „Конкурентоспособност“ през 2012 г. на
интернет страницата са създадени две нови рубрики – „Събития“ с подрубрики предстоящи и
приключили събития и „Медиите за нас“, съдържаща ежедневен пресклипинг на медийното отразяване
на събития и инициативи по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.
В допълнение, след установено несъответствие на съдържанието на английската и българската версия на
интернет страницата на Оперативната програма, бяха предприети активни действия по отстраняване на
несъответствията и оптимално уеднаквяване на съдържанието на двете версии.
7.7 Добри практики
УО поддържа и разширява база данни с успешно изпълнени проекти по ОП „Конкурентоспособност“ с
цел популяризиране и разпространяване на добри практики, като същата се използва и 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, поддържан 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 16-18 юни 2012г. бе изработена брошура със заглавие: „Примери за
успешни проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013”.
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 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.
Окончателният одитен доклад беше връчен на ръководството на Управляващия орган на 26 март 2012 г.
За констатираните пропуски са препоръчани корективни действия, като всички са приети и изпълнени.
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2.
В периода 01.02-31.08.2012 г. ИА ОСЕС извърши трети 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 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. по ОПК са верни и свързаните с тях транзакции са
законосъобразни и редовни. Бяха проверени 21 % от разходите по ОПК, декларирани пред ЕК в периода
1.01.2011 г. - 31.12.2011 г., а именно 33 088 868.41 лв. (16 918 329.28 евро) ( от общо 160 991 823.75 лв.
(82 315 075.03 евро)) Проверените разходи са направени по 48 искания за плащане по 48 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.
В рамките на изпълнение от МЗ и УО на дейностите по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ са
получени 3 бр. сигнали за нередности. Сигналите са във връзка с одити на СО при които са установени
неправомерно платени средства, и които са включени в доклади по сертификация. Следствие на
установените като неправомерни разходи са регистрирани 3 нередности. Проверката по единия от
сигналите не е приключена.
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