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ЕК Европейска комисия 
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ООД  Дружество с ограничена отговорност  
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ОП РЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОП РР Оперативна програма „Регионално развитие” 

ОПК 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013 

ПМС Постановление на Министерския съвет 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

РМС Решение на Министерския съвет 
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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  Съответна цел: „Сближаване” 

 Съответен район, отговарящ на условията: Република 

България  

 Програмен период: 2007-2013 

 Номер на програмата (номер по CCI No): 

2007BG161PO003 

 Наименование на програмата: Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Отчетна година: 2013 

Дата на одобряване на годишния доклад от 

мониторинговия комитет: 12.06. 2014 г. 

 

2 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 
 

2.1 Постигнати резултати и анализ на напредъка   

2.1.1. Информация за материалния напредък на оперативната програма:   

2.1.1.1 Индикатори за същност (контекст)  

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

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

Показател 1: 

БВП на глава от 

населението в 

ППС 

(ЕС-27 =100) 

 

Постигнати 

резултати1 

 

40.0% 
 

 

43.0% 
 

 

44.0% 

 

44.0% 46,0% 47.0%. n.a.   47.0 % 

Цел2 0      51.2 %  52.0 % 52.0% 

Изходно 

положение3 
32.1%          

Показател 2: 

Разходи за НИРД 

като % от БВП**  

Постигнат 

резултат 

 
0.5% 

 

 
0.5% 

 

 
0.5% 

 

0.60% 0.57% 0.64%. n.a   0.64% 

Цел 0      1.15 %  1.20 % 1.20 % 

Изходно 
положение 

0.51%          

Показател 3: 

Експорт/ БВП 

 

Постигнат 

резултат 
59.5% 58.2% 47.5% 57.4% 66.5% 66.7% n.a   66,7 % 

Цел 0      89.77%  91.0 % 91.0 % 

Изходно 
положение 

60.8%          

Показател 4: 

Енергийна 

интензивност на 

икономиката (кгое 

за 1 000 евро) *** 

Постигнат 

резултат 
770,31 717,34 663,88 671,10 706,1 671,3 n.a   671,3 

Цел 0      1250.00  1150.00 1150.00 

Изходно 

положение 
1628.16          

Показател 5: 

Обем 

чуждестранни 

инвестиции като 

% от БВП** 

Постигнат 
резултат 

29.4 % 19.0 % 7.00 % 3.2 % 3.4 % 3.7 % n.a   3,7 % 

Цел 0      32.8 %  34.5 % 34.5 % 

Изходно 

положение 
26.2%           

* 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) 

 
 

Имайки предвид оценката на въздействието от изпълнението на ОПРКБИ въз основа на база данни от 
                                                           
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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иконометричния модел СИБИЛА за оценка на въздействието от усовяването на средствата от СКФ и 

отчитайки обстоятелсвтото, че към момента не може да бъде в най-пълна степен измерено 

въздействието върху българската икономика на предоставените по ОПРКБИ средства, може  да се 

направи заключението, че към 2012 г. е налице положителен ефект от прилагането на оперативната 

програма върху пет от основните макроикономически показатели (БВП, ниво на заетост, ръст на 

частното потребление и износа на стоки и услуги), като най-сериозен е ефектът върху ръста на частните 

инвестиции (фигура 1 по-долу). Очаква се тази положителната тенденция да продължи и да се засили в 

значителна степен през последните три години от изпълнението на програмата (2013-2015).  

 

Фигура 1: Ефекти от ОПРКБИ 2007-2013 г. на база данни от СИБИЛА 

 
 

 

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

индикатори  

Стойностите на индикаторите за 2013 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 31.12.2013 г. са извършени окончателни плащания. От началото на изпълнение на 

процедурите до 31.12.2013 г. са извършени окончателни плащания по 1 288 договора в размер на 413 

599 138.12 лв. (211 473 125.13 евро).  

 

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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

 

Показател 1 

Core indicator 

 

Брой създадени работни места 

 

Постигнати 
резултати 

0 0 Общо: 19 работни 

места, в т. ч. 7 за 

жени и 12 за мъже 

Общо: 624 работни 

места, в т. ч. 273 за 

жени и 351 за мъже 

 

Общо: 756 работни 

места, в т. ч. 318 за 

жени и 438 за мъже 

Общо: 1371 

работни места, в 

т. ч. 611 за жени 

и 760 за мъже 

Общо: 1740 

работни 

места, в т. ч.  

614 за жени и 

1126 за мъже 

  Общо: 4510 

работни места, в т. 

ч. 1823 за жени и 

2687 за мъже 

Цел 0   626     2120 2 120 

 

Изходно 

положение 

0          

Показател 2 

Core indicator 

 

Брой НИРД проекти 

 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 10 малки 

предприятия 

21 броя, в 

т.ч.:  2  

микро 

предприятия, 

5 малки 

предприятия, 

8 средни 

предприятия  

и  

6  големи 

предприятия  

  31 броя, в т.ч.:   

2  микро 

предприятия, 
15 малки 

предприятия, 

8 средни 
предприятия  и  

6  големи 

предприятия 

Цел 0   85     275 275 

Изходно 
положение 

0          

Показател 3 

Core indicator 

 

Брой проекти за 

сътрудничество предприятия – 

изследователски институции  

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0 0   0 

Цел 0   30     110 110 

Изходно 
положение 

0          

Показател 4 

Core indicator 

 

Брой създадени НИРД работни 

места  

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 Общо: 68 

работни места , 

в т. ч. 30 за жени 
и 38 за мъже 

Общо: 4 

работни 

места , в т. ч. 

1 за жени и 3 

за мъже 

  Общо: 72 работни 

места , в т. ч. 31 за 

жени и 41 за мъже 

Цел 0   0     110 110 

Изходно 
положение 

0         0 

Показател 5  

 

Брой инвестиционни проекти 

Определение: брой подкрепени 

проекти 

Постигнати 

резултати 

0 0 8 броя, в т.ч.: 

6 малки 
предприятия и  

2 средни 

предприятия  
 

45 броя, в т.ч.:   

3 микро предприятия, 
29 малки 

предприятия, 

11 средни 
предприятия  и  

 2 големи 

предприятия 
 

119 броя, в т.ч.:   

5 микро 
предприятия, 

45 малки 

предприятия, 
53 средни 

предприятия  и  

 16 големи 
mредприятия 

159 броя, в т.ч.:  

22 
 микро 

предприятия, 

56 малки 
предприятия, 

60 средни 

предприятия  и  
21  големи 

mредприятия 

315 броя, 

 в т.ч.:   

31 микро 

предприятия, 

147 малки 

предприятия, 

117 средни 

предприятия  

и  

20  големи 

предприятия 

  646 

Цел 0   300     1100 1 100 

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

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

Изходно 
положение 

194          

Показател 6 

Core indicator 

 

Създадени инвестиции (млн. 

евро) 

 

Постигнати 

резултати 

0 0 728 357,35 евро – 

общо в 
подкрепените 

предприятия в т.ч: 

 
326 631,46 евро – 

създадени 

инвестиции в малки 
предприятия 

 

401 725,89 евро – 
създадени 

инвестиции в 

средни 
предприятия 

28 130 146,56 евро – 

общо в подкрепените 
предприятия в т.ч: 

 

1 606 488,15 евро 
създадени инвестиции 

в микро предприятия 

 
14 748 932,85 евро – 

създадени инвестиции 

в малки предприятия 
  

10 092 227,48 евро – 

създадени инвестиции 
в средни предприятия 

 

1 682 498,08 евро – 
създадени инвестиции 

в големи предприятия  

96 897 463,42 евро – 

общо в 
подкрепените 

предприятия в т.ч: 

 
1 278 520,25 евро 

създадени 

инвестиции в микро 
предприятия 

 

17 359 177,14 
евро – създадени 

инвестиции в малки 

предприятия 
  

27 407 018,14 

евро – създадени 
инвестиции в средни 

предприятия 

 
33 493 570,75 евро – 

създадени 

инвестиции в големи 
предприятия 

116 676 044.87 

евро – общо в 
подкрепените 

предприятия в 

т.ч: 
 

4 168 282.86 

евро създадени 
инвестиции в 

микро 

предприятия 
 

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 

232 717 843,12 

евро – общо в 

подкрепенит

е 

предприятия 

в т.ч: 

 

12 138 867,11 

евро 

създадени 

инвестиции в 

микро 

предприятия 

 

65 050 349,16 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

малки 

предприятия 

  

104 568 466,67 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

средни 

предприятия 

 

50 960 160,18 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

големи 

предприятия 

  475 149 855,32 

Евро 

Цел 0   200 млн.евро     570 
млн.евр

о 

570 млн.евро 

Изходно 
положение 

0          

Показател 7 

Core indicator 

 

Брой проекти за подобряване 

на ИКТ в предприятията  

Постигнати 

резултати 

0 0 0 65 броя, в т.ч.:   

9 микро предприятия, 

34 малки 
предприятия, 

20 средни 

предприятия  и  
2 големи предприятия 

 

30 броя, в т.ч.:   

2 микро 

предприятия, 
6 малки 

предприятия, 

22 средни 
предприятия  и  

0 големи 

предприятия 

38 броя, в т.ч.:   

5 микро 

предприятия, 
15 малки 

предприятия, 

14 средни 
предприятия  и  

4 големи 

предприятия 

61 броя, в 

т.ч.:   

6 микро 

предприятия, 

27 малки 

предприятия, 

23 средни 

предприятия  

и  

5 големи 

предприятия 

  194 

Цел 0   9     33 33 



 10 

Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Изходно 
положение 

32          

Показател 8 

Core indicator 

 

Брой проекти за възобновяеми 

енергийни източници. 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0 5    5 

Цел 0   0     80 80 

Изходно 

положение 

0          

Показател 9 

Core indicator 

 

Допълнителен капацитет за 

производство на възобновяема 

енергия
4
 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0   21 

GwH 

  36 

GwH 

 Послед

ваща 

оценка 

36 

GwH 

Изходно 

положение 

20 

GwH 

(енерг
ия от 

вятър 

за 
2006 

г.) 

         

Показател 10 Постигнати 0 0 11 150
5
 237 351 470   1219 

                                                           
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; 

 
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 един от ключовите индикатори на ОП „Конкурентоспособност― се наблюдава значително изоставане в постигане на заложените целеви стойности  - 

„Брой проекти за сътрудничество предприятия – изследователски институции―, чиято стойност към края на отчетния период е нулева, тъй като проектите 

по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", чието изпълнение ще доведе 

до постигане на целите, през 2013 г. са в процес на изпълнение, като проектите са с максимална продължителност 30 месеца. По индикатор „Брой 

проекти за възобновяеми енергийни източници― към 31.12.2013 г. е отчетен минимален напредък в сравнение с предходната година, тъй като 

процедурите, водещи до неговото постигане са две,  като едната (BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена индустрия―) е обявена през 2011 г. и 

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. и крайният срок за кандидатстване по нея през отчетния период е удължен до 31.01.2014 г. Поради това ефектите от изпълнението на проектите 

по двете процедури ще се проявят до края на програмния период.  

 
Останалите индикатори, които бележат леко изоставане спрямо поставените цели са: „Брой НИРД проекти― и „Брой инвестиционни проекти―. 

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 2013 г.са все още в процес на изпълнение.  

 

Постигането на целевите стойности на останалите ключови индикатори по програмата е оценено като реално и осъществимо до края на 2015 г.  
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Core indicator 

 

Брой проекти в подкрепа на 

бизнеса, предприемачеството и 

новите технологии  

резултати 

Цел 0   553     2219 2 219 

Изходно 

положение 

0          
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2.1.1.3 Индикатори за въздействие  

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

като данните за 2012 г. и 2013 г. все още не са налични. Данните за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 

г. и за 2013 г. по 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 този показател 

представляват дял на добавената стойност по факторни разходи на МСП от общата добавена стойност за 

страната на отчетените нефинансови предприятия, 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 2014 г. 

 

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

 
 

 

Общо 

финансиране по 

оперативната 

програма (от 

Съюза и от 

държавите-

членки)   

Основа за 

изчисляване на 

вноските от 

Съюза 

(публични или 

общи разходи)  

Обща сума на 

сертифицираните 

допустими разходи, 

платени от 

бенефициентите (1) 

Съответстващо 

публично участие (1)  

Коефициент на 

изпълнение в 

проценти 

 

а B c d 

e=c/a за общите 

разходи или е = 
d/a за 

публичните 

разходи 

Приоритетна ос 1 

Посочете фонд: 

- от които разходи по линия на ЕСФ 
(2) 

- от които разходи по линия на ЕФРР 
(2) 

- разходи за регионите, които не се 

ползват от преходно подпомагане (3) 

- разходи за регионите, които се 
ползват от преходно подпомагане (3) 

210 692 798  

EUR 

  
 

 

не се прилага 

 

 

 
 

Публично 

участие 

 

 

 
 

 

39 465 252.04 ЕUR 
 

 

 

 
 

 

26 034 101.25 EUR 

12.36% 

 

 
 

 

не се прилага 

Приоритетна ос 2 

- от които разходи по линия на ЕСФ  
- от които разходи по линия на ЕФРР  

- разходи за регионите, които не се 

ползват от преходно подпомагане  
- разходи за регионите, които се 

ползват от преходно подпомагане  

529 000 000  

EUR 
 

 

не се прилага 

 

 
 

Публично 

участие 

 

 
 

431 607 605.96 EUR 

 

 
 

242 595 722.05 EUR 

45.86% 

 
 

не се прилага 

Приоритетна ос 3 

- от които разходи по линия на ЕСФ  
- от които разходи по линия на ЕФРР  

- разходи за регионите, които не се 

ползват от преходно подпомагане  
- разходи за регионите, които се 

ползват от преходно подпомагане 

350 000 000  

EUR 
 

 

не се прилага 

 

 
 

Публично 

участие 

 

 
 

 349 005 353.31 EUR 

 

 
 

349 005 353.31 EUR 

99.72% 

 
 

не се прилага 

Приоритетна ос 4 
- от които разходи по линия на ЕСФ  

- от които разходи по линия на ЕФРР  

- разходи за регионите, които не се 
ползват от преходно подпомагане  

- разходи за регионите, които се 

ползват от преходно подпомагане 

37 656 852  EUR 
 

 

не се прилага 

 
 

 

Публично 
участие 

 
 

 

10 346 769.96 EUR 

 
 

 

10 346 769.96 EUR 

27.48% 
 

 

не се прилага 

Индикатори  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Продуктивност на 

труда 

(EС27=100) 
Определение: 
количество 

произведена 

продукция на 
единица труд. 

Постигнат 

резултат 

37.5 

% 
39,7 % 40.0 % 41.3% 44,0% n.a. n.a.   44,0% 

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

Изходно 

положение 

34,1 

% 
         

Принос на МСП в 

БВП Определение: % 

на МСП като дял в 

БВП от частните 
фирми 

Постигнат 

резултат 

23.41

% 

65,75%

* 

64,57%

* 

62,41%

* 

61,9%* 64,6%* 
n.a   64,6% 

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

Изходно 

положение 

2004 
– 

22,2% 

         



 13 

Приоритетна ос 5 
- от които разходи по линия на ЕСФ  

- от които разходи по линия на ЕФРР  

- разходи за регионите, които не се 
ползват от преходно подпомагане  

- разходи за регионите, които се 

ползват от преходно подпомагане 

34 865 901 EUR 
 

 

не се прилага 

 
 

 

Публично 
участие 

 
 

 

8 219 514.96 EUR 

 
 

 

8 219 514.96 EUR 

23.57% 
 

 

не се прилага 

Общ сбор 1 162 215 551 

EUR 

 838 644 496.23 EUR 636 201 461.53 EUR 54.74% 

 

Анализът на усвоямостта на средствата по програмата, измерен като съотношение на бюджета на 

програмата към сертифицираните средства по нея показва най-голям напредък по ПО 3 с 99,72% 

сертифицирани средства от общия бюджет на оста. Въпреки късното стартиране на инициативата 

JEREMIE Приоритетна ос 3 показва високо ниво на успеваемост в процеса на усвояване на средства и 

постигане на заложените индикатори (общото усвояване на средствата по линия на оперативната 

програма към 31.12.2013 г. възлиза на 44.7 %
6
.), което дава основание да се счита, че до края на периода 

всички средства ще бъдат усвоени.   

По Приоритетна ос 1 макар и към 31.12.2013 г. да е налице договаряне в размер на 131 % в сравнение с 

предвидения бюджет, реално усвоените средства са 12.36 % от планирания бюджет, тъй като по-

голямата част от договорите по приоритетната ос са сключени през 2013 г. и изпълнение им ще 

приключи през 2014 и 2015г. Значително по-добро е състоянието по ПО2, където сключените договори 

са 89 % от предвидения бюджет по оста, а сертифицираните суми са в размер на 45.86% от бюджета. 

Предоставянето на подкрепа по ПО1 и ПО2 е насочена основно към бизнеса под формата на 

безвъзмездна финансова помощ, като там са налице голям брой процедури и голям брой договори, които 

предстои да бъдат финализирани и отчитани, респективно верифицирани и където се очаква близо 64% 

от средствата да бъдат усвоени до края на програмния период. 

По останалите приоритетни оси 4 и 5 поради спецификата на бенефициентите (конкретни 

бенефициенти) и характера на договорите (големи договори с много и разнообразни дейности)   

постигнатата усвоямост е 27,48% от предвидения по оста бюджет за Приоритетна ос 4 и 23,57% за 

Приоритетна ос 5, като се очаква до края на програмния период средствата да бъдат усвоени и загубата 

на средства да бъде минимална. 
 

 
2.1.3 Информация за разбивката на усвояването на фондовете   

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

1828/2006. 

 

                                                           
6
 Усвояването е изчислено на база на реално разплатени средства към ХФ и финансовите посредници за управление и съответно на база 

сключени договори за инвестиции/кредити между финансовите посредници и крайните получатели на помощта. 
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Цел

Приорите

тна тема

Форма на 

финанси

ране

Терит

ория

Икономич

еска 

дейност

Местопол

ожение

Отпусната 

вноска от 

Общността (с 

натрупване)

CON 07 01 00 00 BG 33 272 395.90 EUR

CON 04 01 00 00 BG 129 245 471.15 EUR

CON 03 01 00 00 BG 44 492 725.59 EUR

CON 02 01 00 00 BG 26 920 576.58 EUR

CON 08 01 00 00 BG 233 709 761.71 EUR

CON 09 01 00 00 BG 8 812 556.84 EUR

CON 15 01 00 00 BG 19 111 344.43 EUR

CON 05 01 00 00 BG 29 034 022.79 EUR

CON 43 01 00 00 BG 79 772 900.62 EUR

CON 06 01 00 00 BG 1 147 500.00 EUR

CON 35 01 00 00 BG 39 937 381.82 EUR

CON 05 02 00 00 BG 55 377 500.00 EUR

CON 09 03 00 00 BG 85 000 000.00 EUR

CON 64 02 00 00 BG 28 772 500.00 EUR

CON 08 02 00 00 BG 127 500 000.00 EUR

CON 81 01 00 00 BG 19 873 224.25 EUR

CON 85 01 00 00 BG 19 480 308.24 EUR

CON 86 01 00 00 BG 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.  

 

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 2013 г. отворена за кандидатстване е следната процедура:  

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

 BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“.   

 

2.1.4.2. Микро, малки и средни предприятия 

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

През 2013 г. 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” 

 BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“  

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

бизнес среда” на ОП „Конкурентоспособност” 

 BG161PO003-2.1.14  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;   

 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 2013 г. подкрепа на големи предприятия 

се предоставя по следните процедури: 

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

 BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“ 

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“;   
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 BG161PO003-2.4.02  „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“.  

 

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 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна 

бизнес среда”  

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

 BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“.  

 

2.1.4.5. Научни организации  

През 2013 г. подкрепа за научните организации се предоставя по По Приоритетна ос 1 „Развитие на 

икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” по процедура: 

 BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в 

България“, обявена на 20.12.2012 г. с краен срок за кандидатстване 15.03.2013 г.    

 

2.1.4.6. Други организации  

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”;   

 BG161PO003-2.4.02 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.  

 

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. 

Мецанин фондът е финансов инструмент, който включва дългово/капиталово финансиране, 

комбиниращ заемен компонент с капиталов или подобен на капиталов инструмент.  

Финансовият инструмент „Фонд(ове) за съфинансиране“ подкрепя извършването на инвестиции в 

рисков капитал в МСП, регистрирани в България, в ранна фаза от развитието си, във фаза на растеж или 

мецанин капитал, като подкрепата се осъществява под формата на капиталови или квазикапиталови 

вложения.   

Целта на Инструмента, предоставящ финансиране чрез споделяне на риска е да предоставя заеми 

на МСП, при 50% ефективно намаление на лихвения процент по отпуснатия заем и намаление на 

таксите, комисионните и обезпеченията, свързани с кредитите.  

Допустим бенефициент по три от финансовите инструменти на Приоритетна ос 3 ‖Финансови ресурси 
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за развитие на предприятията‖ - Фонд за инвестиции в компании в етап на растеж, Мецанин фонд и  

Фонд(ове) за съфинансиране 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 2013 г. по „Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на 

първоначално финансиране― са подкрепени 73 стартиращи предприятия, от които всички са микро 

предприятия със стойност на инвестициите 8 575 843.2 лв. (4 384 759 евро). По инструмент „Гаранции, 

покриващи загуби на портфейл от заеми― са подкрепени 3883  предприятия, от които 2418 микро, 1172 

малки и 293 средни предприятия със стойност на отпуснатите заеми съответно 171 643 734.6 лв. (87 760 

048 евро) за микро; 199 886 643.5 лв. (102 200 418 евро) за малки и 167 359 938.9 лв. (85 569 778 евро) за 

средни предприятия. По „Инструмента, предоставящ финансиране чрез споделяне на риска― през 2013 г. 

са отпуснати 1253 кредита на стойност 332 122 999.1 лв. (169 811793 евро).   

 
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), Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).  

 

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‖ (Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност‖ - Министерство на икономиката и енергетиката).  

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
7
 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 2013 г. възстановеното публично участие е в размер на 46 578,34 лв.(23 815.48 евро), както следва: 

европейско финансиране – 39 591.59 лв. ( 20 243.17 евро), национален бюджет  - 6 986.75 лв. (3 572.33 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 2013 г. процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   

                                                           
7
 През 2012 г. правата и задълженията наМеждинното звено се поемат от Управляващия орган на програмата, като 

промяната влиза в сила от 01.05.2012. 
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През 2013 г. са обявени пет процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с обща 

стойност на БФП 181 734 411.31 евро.   

Обявени процедури за предоставяне на БФП през 2013 г. по Приоритетна ос 1 „Развитие на 

икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”: 

 BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията―, обявена на 08.05.2013 г. с краен 

срок за кандидатстване 10.07.2013 г.   

Обявени процедури за предоставяне на БФП през 2013 г. по Приоритетна ос 2 „Повишаване 

ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”: 

 BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия―, обявена на 

22.10.2013 г. с краен срок за кандидатстване 27.12.2013 г.  

 BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България―, обявена на 15.02.2013 г. 

с краен срок за кандидатстване 16.04.2013 г.  

Обявени през 2013 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 

26.07.2013 г. е обявена покана за заявяване на интерес No. JER-009/7 за избор на финансови посредници 

по Финансов инструмент – Фонд(ове) за съфинансиране.  

На 04.11.2013 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране― с допустими 

бенефициенти – избраните финансови посредници, с които са сключени оперативни споразумения.    

Обявени през 2013 г. процедури за директно предоставяне на БФП по Приоритетна ос 4 

„Укрепване на международните пазарни позиции на българските предприятия“:  

 BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на 

енергийната ефективност― Конкретен бенефициент по процедурата е Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие. Процедурата е обявена на 28.06.2013 г. с краен срок за кандидатстване 

29.07.2013 г.  

2.1.6.2 Актуализиране на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2013 г.  
В рамките на КН на ОП „Конкурентоспособност―, състоял се през месец ноември 2012 г. е одобрена 

ИГРП за 2013 г, която съдържа две процедури за предоставяне на БФП – процедура BG161PO003-1.1.07 

„Внедряване на иновации в предприятията― и процедура „Повишаване на институционалния капацитет 

на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)―. През декември 2012 г. е извършена промяна в 

ИГРП 2013 г., обусловена от необходимостта от актуализиране и оптимизиране на възможностите, 

които ОП „Конкурентоспособност― предоставя на българския бизнес и в частност - на клъстерите в 

България, както и необходимостта от ускоряване на договарянето по програмата. В резултат от 

изменението е добавена нова процедура  -  процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на 

клъстерите в България―. През април  2013 г. е извършено второ изменение на ИГРП 2013, в резултат на 

което са включени две допълнителни процедури – процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия― и 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за инициативи на фондове за 

първоначално финансиране―. С извършеното изменение са актуализирани и индикативните срокове за 

обявяване на процедурите „Внедряване на иновации в предприятията― и процедура BG161PO003-4.3.03 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)―.  

 

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

финансова помощ на оперативната програма, обявени през 2013 г.  

По три от процедурите, обявени през 2013 г. (процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 

предприятията―,  номер на помощта в ЕК – SA.36725(2013/X), процедура BG161PO003-2.1.14 

„Технологична модернизация в малките и средните предприятия―, номер на помощта в ЕК -  

SA.37627(2013/X), процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България―, 

номер на помощта в ЕК -  SA.36245(2013/X) и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране―, номер 

на помощта в ЕК - SA.37820(2013/X), 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 процедура BG161PO003-4.3.03 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с 
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цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност―  

предоставяната безвъзмездна финансова помощ не представлява държавна помощ.  

2.1.6.4 Информация за предложени през 2013 г. промени в Оперативната програма 

През 2013 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 

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 2013 г. са договорени средства  за микро, малки и средни предприятия на стойност 157 362 449.06 лв. 

(80 459 376.76 eвро) и 73 437 296.80 лв. (37 548 469.58 eвро) за големи предприятия. Към 31.12.2013 г. 

договорените средства по оста са както следва:  

 Микро, малки и средни предприятия - 266 559 317.52 лв. (136 291 705.45 евро) 

 Големи предприятия - 120 175 632.71 лв. (61 445 767.82 eвро) 

 Процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 

организации в България‖ - 54 267 616.57лв. (27 747 017.37 eвро)  

 Процедура BG161PO003-1.2.05 BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк‖ - 97 

259 293.34 лв. (49 728 649.83 eвро) 

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 2013 г. са договорени средства за микро, малки и средни предприятия на стойност  152 010 857.31 лв. 

(77 723 109.37 eвро) и 1 603 000.00лв. (819 613.46 eвро) за големи предприятия. Към 31.12.2013 г. 

договорените средства по оста са както следва : 

 Микро, малки и средни предприятия - 622 965 281.77 лв. (318 521 976.57 eвро) 

 Големи преприятия - 202 000 225.22 лв. (103 282 659.38 eвро) 

 Процедура BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия―  - 

91 893 567.26 лв. (46 985  155.57 eвро).  

Договорените средства за големи предприятия представляват  19.52 % 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 2013 г. се предоставя безвъзмездна 

финансова помощ на 32 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 2013 г. са подкрепени 60 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 2013 г. 



 19 

се предоставя подкрепа на 141 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 2013 г. са подкрепени  68 проекта, 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 засилване на 

икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното развитие на 

предприятията. 

По процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията― през 2013 г. са сключени 

210 договора, по които се предоставя подкрепа на стартиращи и същестуващи микро, малки, средни и 

големи предприятия за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси, услуги, както за 

собствени разработки, така и закупени от трети лица.  

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 33 български научни институции за изпълнението на успешни програми за научно-

изследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и модернизиране на 

оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания. 

Пряко насочен към развитието на националната про-иновативна инфраструктура е и сключеният през 

2013 г. договор за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по процедура BG161PO003-1.2.05 

„Създаване на научно-технологичен парк― с обща стойност на договора 97 766 105.66 лв. (49 987 782.83 

 евро).  Конкретен бенефициент на договора е „София Тех Парк― ЕАД. Целта е първият български 

технологичен парк 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.  

 

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" през 2013 г. са подкрепени 162 предприятия за разширяване на дейността им чрез 

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

процеси. 

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, през 2013 г. се подкрепят 13 инкубатора. 

През 2013 г. подкрепа по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия‖, получават 

29 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 през 2012 г. и отворена за кандидатстване и през 2013 г. процедура BG161PO003-2.3.02 

„Енергийна ефективност и зелена икономика― се предоставя подкрепа на 178 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.  

 

По обявената процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-

2.3.03  „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия‖ бенефициент е Министерство 

на икономиката и енергетиката. Срокът за изпълнение на проекта е 33 месеца, като през отчетния 

период са проведени 2 процедури по Закона за обществените поръчки. Направени са постъпки за  

изменение на заповедта, свързани с разделянето на проекта на две фази. Направени са 3 изменения на 

заповедта за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изплатени са 9 189 356.00 лева 

(4 698 515.19  евро) на бенефициента по искане за авансово плащане от 16.09.2013 г. 

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 36 бенефициента по 

процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България" и обявената през 

2013 г. нова процедура в подкрепа на клъстерите - BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на 
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клъстерите в България", по която през 2013 г. е осигурена подкрепа за 42 клъстера. 

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. 

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 2013 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 31.12.2013 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 4510 работни места (от тях 1823 жени и 2687 мъже) при заложена стойност за 

средата на програмния период от 626 броя създадени работни места. Конкретно през 2013 г. от страна на 

бенефициентите са отчетени 1740 открити работни места (от тях 614 жени и 1126 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 

В Глава 10 „Жалби и възражения― от Вариант 1 на Наръчника по ОПК подробно са разписани 

процедурите и редът, по който се разглеждат постъпили жалби и възражения от 

кандидати/бенефициенти по процедури за предоставяне на везвъзмездна финансова помощ по ОП 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013 г. 

 

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

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

съюз (Обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., в сила от 8.06.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г., бр. 61 от 

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

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

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

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

15.07.2011 г., бр. 60 от 07.08.2012 г. в сила от 07.08.2012 г. ,изм.бр.27 от 15.03.2013 г., изм.бр.65 от 

23.07.2013 г.), съгл. чл. 24 ал. 6 на което, кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за 
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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 реда, описан в Глава 11 „Администриране и управление на нередности― от Вариант 1 на 

Наръчника.  

 

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

технологичен трансфер‖ е получена една жалба, която е разгледана и отхвърлена. .  

 По процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 

организации в България― ‖ са подадени 6 жалби, които са разгледани от Оценителната комисия 

(ОК)  и са отхвърлени.  

 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 2 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 на 

кандидати. Жалбите са разгледани по реда на процедурите, при което едно от проектните 

предложения е върнато за нова оценка.  

 По процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на 

българските предприятия‖ няма подадени жалби през 2013 г. 

 Попроцедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията― са подадени 78 

жалби. Три от подадените жалби имат характера на искане на разяснения относно получената 

оценка. Три от жалбите са приети за основателни.   

 

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

бизнес среда”:  

 По процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и 

въвеждане на системи за управление в предприятията" в срок са постъпили общо 6 жалби, които 

по своя характер представляват искания за разяснение относно получената оценка. 

 По процедура BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" 

няма подадени жалби и възражения срещу предложението за отхвърляне на проектните 

предложения. 

  По процедура BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" 

са подадени 9 възражения срещу предложението за отхвърляне на проектните предложения. 

Една от жалбите е приета за основателна и проектното предложение е върнато в процес на 

оценка. 

 По процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия‖ са получени 4 възражения 

след етап „Административно съответствие и допустимост―, които след проверка на назначена от 

Ръководителя на ДО комисия са счетени за неоснователни. 

 По процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика‖ са получени 9 

възражения, свързани с изпълнение на ангажимента за заверка на проектните предложения от 

страна на Асистента по проекта. 

 По процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България― няма 

постъпили жалби и възражения от кандидати, свързани с етап на оценка на проектните 

предложения.. 

 По процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България― са 

постъпили 21 жалби и възражения. Две от жалбите са приети за основателни. 
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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 общо 48, като 22 от тях са по Приоритетна ос 

1. Постъпилите жалби и възражения по Приоритетна ос 4 са 2 бр.  

  

2. Жалби и възражения срещу извършен от бенефициентите избор на изпълнител по реда на ПМС 

№ 55/2007г., отменено от ПМС № 69/11.03.2013 г.  Постъпилите през отчетния период жалби и 

възражения от кандидати за подизпълнители по Приоритетни оси 1 и 2 наброяват общо 53, като 21 от 

тях са по Приоритетна ос 1. Преобладаващата част от възраженията са за некоректно отхвърлени оферти 

на кандидати при провеждане на процедура за избор на изпълнител.. 

 

Съгласно одобрен от министъра на икономиката и енергетиката доклад № 93-00-1211/12.07.2013 г. 

относно предприемане на действия за упълномощаване на служители с юридическо образование и 

правоспособност от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност― (ГД ЕФК) за 

осъществяване на надлежно процесуално представителство по съдебни производства със страна ГД 

ЕФК, в качеството и на ИА ФАР – МИЕ и УО на ОП „Конкурентоспособност―, водените дела от 

дирекция „Правна― – МИЕ, осъществяваща процесуалното представителство на министъра и 

министерството, относими към дейността на ГД ЕФК,  бяха предадени поетапно през месеците 

юли/август 2013 г. на дирекцията. За 2013 г. общият брой на водените дела, относими към дейността на 

ГД ЕФК, в качеството и на УО и ИА ФАР – МИЕ, са 41. От тях броят на приключилите граждански, 

търговски и административни дела, съответно с влезли в сила съдебни актове, включително и 

прекратените дела, в полза на дирекцията, са 19.  

През  2013 г. в резултат на влезли в сила съдебни актове по 2 бр. жалби на кандидати, съдебните 

решения за изпълнение със съответните мотиви и указания по тях, са предоставени на отдел ППД за 

предприемане на мерки по компетентност.   

Общият брой на образуваните съдебни дела за 2013 г. е 29, от които 10 са приключили, с влязъл в сила 

съдебен акт. Общият брой на висящите към 31.12.2013 г. дела, водени пред всички съдебни инстанции 

през 2013 г., в това число и обявените за решаване, е  22. Общият брой дела, водени през 2013 г., по 

които МИЕ е конституирана като трето лице – помагач, на страната на НАП, включени в общия брой за 

изтеклата предходна календарна година са 5.  

През 2013 г. на ГД ЕФК са вменени функции по реализация на процесуалното представителство 

съгласно чл. 32, ал. 1, буква т от Устройствен правилник на МИЕ, приет с ПМС № 197/2013 г.  

 

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 

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 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 Министерството на вътрешните работи и Министъра по 

управление на средствата от Европейския съюз за резултатите от проверка от ОЛАФ в 5-дневен срок от 

приключване на проверката. 

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

представя копие от тези документи на Дирекция "Координация на борбата с измамите със средства на 

Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи и Министъра по управление на 

средствата от Европейския съюз в 5-дневен срок от получаването им. 

 

В съответствие с изменение на ПМС № 18 и Наредбата 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)  е актуализирана декларацията, която 

новопостъпилите служители от УО подписват, че са запознати с определението за нередност съгласно 
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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 

безвъзмездна финансова помощ бенефициентите подписват декларация, че са запознати с определението 

за нередност съгласно Регламент 1083/2006 на Съвета и с определението за измама. През периода всички 

бенефициенти са подписали декларацията.  

 

• Съгласно нормативните актове УО поддържа Регистър на получените сигнали за нередности и 

измами. Постъпилите сигнали, включително и анонимните, се регистрират в деловодната система на 

МИЕ, 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 Ръководителя на УО, съдържащо мотивирано заключение въз основа на конкретни факти, че 

е извършена нередност. 

• Приключването на нередностите се извършва при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 30 

от НОПАНФИПСЕС с Решение на Ръководителя на УО, препис от което се изпраща на 

заинтересованата страна; 

 

В периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. в Регистъра на получените сигнали за нередности и измами на 

УО, поддържан във формат Excel са регистрирани общо 74 броя сигнали за нередност по Приоритетни 

оси 1, 2, 4 и 5 от ОП „Конкурентоспособност―. В ИСУН регистрираните сигнали за нередности са 67 бр., 

т.к. системата позволява регистрирането да реферира само към определен договор. Някои от сигналите 

касаят повече от един договор и в ИСУН са записани с индекси към основния сигнал. Всички проверки 

на сигналите са приключили в срока по чл. 12, ал. 2 от НОПАНФИПСЕС. 

В резултат от проверките на сигналите са установени и регистрирани 26 броя нови нередности.  

През отчетния период са регистрирани 3 нередности – подозрение за измама. Две от нередностите са за 

подадени документи с невярно съдържание,  едната от които е във връзка с извършен одит на ИА ОСЕС,  

при което е налице основателно съмнение за доставка преди сключване на грантовия договор. Един от 

случаите на подозрение за измама е доставка на оборудване „втора употреба. Всички случаи на 

нередности – подозрение за измами са докладвани до ЕК и са предадени за проверка от компетентните 

органи. 

Около 80 % от сигналите са регистрирани вследствие на контролните функции на ДО 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., заменено от ПМС № 69/11.03.2013 г., при което при плащане се налагат 

финансови корекции на основание чл. 98 от Регламент (ЕС)966/2013 г. на Съвета и ПМС № 134 от 

05.07.2010 г. и писмените правила за налагане на финансови корекции. 

 

Преобладаващата част от регистрираните нередности са свързани с верифицирани от УО средства, 

впоследствие установени като недопустими от Сертифициращия и Одитния орган.. Една от 

констатациите на Сертифициращия орган за 2012 г. с хоризонтален характер по отношение на 

разминаването между начина на отчитане на средствата за възнаграждение с изискванията съгласно 

бюджета, доведе до регистрирането на 12 нередности по процедура Процедура 2007/BG161РО003/1.1.1-

01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия‖. През 2013 г. 

нередностите са приключени и закрити, като недопустимите разходи са осчетоводени като плоска 

финансова корекция. 

През отчетния период бяха изнесени 4 бр. презентации за бенефициенти на тема „Администриране на 

нередности по ОПРКБИ―. Семинарите бяха проведени непосредствено след подписване на грантовите 

договори . 
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Във връзка с годишния план за посещение на място след приключване изпълнението на договорите за 

БФП няма установени  нередности, изразяващи се в нарушение на следдоговорните задължения 

вследствие обявени процедури по несъстоятелност. От страна на УО са предприети мерки 

бенефициентите да се  проверяват за възникване на:  образувано производство по несъстоятелност, 

съответно обявяване в несъстоятелност на търговските дружества. 

 

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. 

През 2013 г. са предприети мерки за оптимизиране на процедурите и намаляване на административната 

тежест за кандидатите и бенефициентите на ОП „Конкурентоспособност― чрез извършване на промяна в  

ПМС 236/ 2007 г., отмяна на ПМС 55/2007 г. и влизане в сила на ПМС № 69/01.04.2013 г., 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. Допълнително, през 

2013 г. беше извършена промяна в образеца на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 

Закона за малките и средните предприятия с цел максимално опростяване и облекчаване на кандидатите.    

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 

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 2013 г. 

продължи практиката за представяне на етап кандидатстване на 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 
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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; 

 С цел улесняване на кандидатите в процеса на определяне на категорията на предприятието, бе 

въведен нов образец на Декларацията по чл.3 и 4 от ЗМСП (Заповеди № РД-16-731/20.05.2013 и № РД-

16-913/05.07.2013 на министъра на икономиката и енергетиката), който се характеризира с 

прецизираната си последователност при деклариране на  обстоятелствата и с възможността за 

електронно попълване. В допълнение, бяха актуализирани указанията за попълване, с които се цели 

елиминиране на най-често допусканите грешки при определянето на статуса на предприятието.    

 

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

процеса на оценка и договаряне на проектните предложения 

Наред с въведените в предишни години мерки за улесняване на кандидатите по време на процеса на 

оценка и договаряне, през 2013г. практическо приложение намериха и следните нововъведения от 

Наръчника по ОПК (Вариант 1), в сила от 20.12.2012 г.: 

 Срокът за представяне на разяснения и/или документи на етап „Административно съответствие и 

допустимост‖, изискани допълнително от Оценителната комисия (ОК), е 5 работни дни. 

Оценителната комисия може да определи срок за получаване на документи по-дълъг от 5 

работни дни, 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 дадени от оценителната комисия в 

първоначалното искане, същите могат да бъдат изискани повторно по преценка на Оценителната 

комисия, със срок от 3 работни дни за получаването им; 

 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; 

 При изискване и непредставяне или представяне във формат, неотговарящ на изискванията, на 

придружителни (незадължителни) документи, касаещи техническата и финансовата оценка, 

проектното предложение не се отхвърля на етап „Административно съответствие и 

допустимост― само на това основание, а кандидатът не получава точки по съответния показател 

за оценка на етап „Техническа и финансова оценка― или съответният разход служебно се 

премахва от бюджета от Оценителната комисия; 

 С цел намаляване на административната тежест спрямо кандидатите, Оценителната комисия 

предоставя възможност допълнително да се изиска 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, когато не е представен на 

хартиен носител или не е представен в изискуемия формат, а е представен само на електронен 

носител; 

 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. 

Допълнително, 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; 

 В случай на погрешно изчисляване от страна на кандидата на интензитета на безвъзмездната 

помощ и/или на констатирани аритметични грешки и/или несъответствия между суми и 

проценти, Оценителната комисия служебно коригира бюджетите; 

 В случай че след приключване на техническа и финансова оценка, оценителната комисия 

установи, че е налице възможност за увеличение на бюджета по процедурата, същата предлага 

на Ръководителя на УО да предприеме необходимите действия съобразно указаното в Насоките 

за кандидатстване; 
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 Съгласно новата процедура по договаряне, 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. 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 представят всички изискани документи 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 предишната практика. С това нововъведение се елиминира 

забавянето на процедурата по договаряне, характерно за предишния подход, а именно - 

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. 

 Аутсорсинг на администрирането на част от ОПК – част от процеса по оценка и последваща 

верификация на проектите, които се финансират по 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 

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 успешното изпълнение и приключване на договорите за БФП, през 2013 г. с Решение № 

РД-16-157/04.02.2013 г. на ръководителя на УО е предоставена възможност на бенефициентите със 

сключени договори за безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение по Приоритетни оси 1 и 2 

за удължаване срока на договорие с до 12 месеца (над допустимите по Насоки за кандидатстване) при 

наличие на особени обстоятелства, обосновани от бенефициентите. 

  

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. С ПМС № 197/02.09.2013 г. е приет Устройствен правилник на Министерството на 

икономиката и енергетиката (обн., ДВ, бр. 79 от 10.09.2013 г., в сила от 1.09.2013 г.). С чл. 32, ал. 1, т. 2 

от правилника на ГД ЕФК в качеството й на УО на ОП „Конкурентоспособност―  са възложени различни 

функции, като част от тях са свързани с: 

-  организацията и провеждането на съответните процедури за възлагане на обществени поръчки, 

чието финансиране е изцяло със средства от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на ОП 

„Конкурентоспособност―, както и по оперативната програма за следващия програмен период 2014 - 

2020г.; 

 - процесуално представителство, когато страна по делото е ГД „Европейски фондове за 

конкурентоспособност―. 

2. Постановление № 69 на МС/11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от 

страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна 

финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната 

оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (обн., ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г., в сила 

от 1.04.2013 г.). С § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на посоченото ПМС се отменя  

Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител 

от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и 
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Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 

2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов 

механизъм (обн., ДВ, бр. 24 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г., бр. 68 от 2009 г., бр. 93 от 2010 г. и 

бр. 29 от 2012 г.). Промяната в нормативната уредба оптимизира и намалява административната тежест 

върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и  бенефициентите. 

2.1. Новата уредба въвежда само една процедура за избор на изпълнител (избор с публична 

покана) за разлика от досегашната уредба, която включваше открит избор, договаряне с пояснителен 

документ и договаряне без пояснителен документ. Изборът с публична покана е процедура, която се 

прилага от бенефициентите във всички случаи, когато: 

•  предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за 

безвъзмездна помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 60 

000 лв. и  

•  предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за 

безвъзмездна помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 20 

000 лв. 

Важна промяна в правилата е разпоредбата на чл. 11, ал.3 от ПМС 69/2013г., съгласно която 

бенефициентът може да публикува съобщение за поканата и в национални ежедневници, както и да я 

изпрати до избрани от него лица, без да променя определените в публикуваната покана условия за 

участие. В този смисъл отпада задължението на кандидата за безвъзмездна помощ или бенефициента за 

публикуване на обявата в национален ежедневник, като  е предоставена възможност  за преценка от 

негова страна.  

2.2. Срокът за събиране на оферти е  намален значително -  срокът за публичния достъп до 

поканата не може да е по-кратък от 7 дни, като определеният срок следва да бъде съобразен със 

сложността на подготовката на оферта от страна на кандидатите. 

2.3. Промяна в уредбата е въвеждането на разпоредбата на чл. 13, ал.8 от ПМС 69/2013, която 

гласи, че при залагане на минимални икономически и финансови възможности изискуемият общ оборот 

не може да надвишава повече от три пъти прогнозната стойност на процедурата или на съответната 

обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции. 

2.4. Бенефициентът или кандидатът за безвъзмездна помощ има право да определи в 

документацията изискване за представяне на гаранция за участие, както и на гаранция за добро 

изпълнение. Размерът  на гаранцията за добро изпълнение вече следва да е не повече от 3 на сто от 

стойността на договора. (5 на сто в досегашната уредба) 

2.5. С оглед по-краткия срок за събиране на оферти е намален и срока за искане на разяснения и 

отговор до потенциалните кандидати. До 5 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите 

лицата могат да поискат писмено от кандидата за безвъзмездна помощ или бенефициента разяснения по 

поканата. Разясненията се предоставят на Договарящия орган за публикуване на Единния 

информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния 

фонд на Европейския съюз на Република България и се публикуват на интернет страницата на 

бенефициента, при наличие на такава, в срок до два дни преди изтичането на срока за подаване на 

офертите и стават неразделна част от поканата. 

2.6. Бенефициентът или кандидатът за безвъзмездна помощ е длъжен да уведоми Договарящия 

орган за датата, мястото и часът на отваряне на офертите не по-късно от 3 дни преди посочената дата 

вместо досегашния 10-дневен срок.  

2.7. След проверка на офертите за допустимост бенефициентът писмено уведомява кандидатите 

за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или 

документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът 

е еднакъв за всички участници. Разпоредбите на ПМС 55/2007 г. въвеждаха срок за представяне на 

допълнителни документи, който не можеше да е по-дълъг от 5 дни. С новото ПМС № 69 това изискване 

отпада и кандидатът за безвъзмездна помощ или бенефициентът сам може да определи какъв срок да 

определи в зависимост от сложността и обема на изискваните документи, като единственото изискване е 

този срок да е еднакъв за всички участници в процедурата.  

2.8. За резултатите от работата си оценителите изготвят протокол, който се представя на 

бенефициента за утвърждаване. Бенефициентът в 3-дневен срок от утвърждаването му следва да 

уведоми писмено всички участници в процедурата за резултатите, като на първия класиран кандидат 

едновременно се изпраща и покана за сключване на договор.  

2.9. Изключително важна е промяната, въведена с чл. 22 от ПМС 69/2013. Съгласно разпоредбата 

на чл.31 от ПМС 55/2007 при подаване на офертата кандидатите бяха длъжни да представят декларация 

за липса на обстоятелствата по чл. 31, ал. 1 и ал.2, като при сключване на договор същите следваше да 

представят документи, издадени от официални органи, доказващи липсата на тези обстоятелства. 

Сегашният чл.22 облекчава до голяма степен бенефициентите и кандидатите, които са избрани за 
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изпълнители, ПМС 69/2013г. не изисква да се декларира, респ. да се представят доказателства, че 

кандидатът няма задължения към общината и държавата, установени с влязъл в сила акт. 

Бенефициентите не следва да изискват от кандидатите тези документи. Голямо облекчение е и 

въведената нова ал.2, която определя начинът, по който се доказва липсата на обстоятелства, които 

водят до отстраняване от процедурата или до несключване на договор. Кандидатите, избрани за 

изпълнители, при сключване на договор за изпълнение следва да представят: документи, издадени от 

съответните компетентни органи преди сключването на договора, и/или извлечение от електронен 

регистър, заверено от кандидата, и/или декларация съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът е установен, с които да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл.22, ал.1.  

2.10. Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ПМС 69/2013г. кандидатите за безвъзмездна помощ или 

бенефициентите не провеждат процедура за определяне на изпълнител, когато предвидената стойност за 

строителство, доставки и услуги, в т.ч. съфинансирането без данък върху добавената стойност е по-

ниска от 20 000 лв. за доставки/услуги и 60 000 лв. за строителство. В тези случаи кандидатите за 

безвъзмездна помощ или бенефициентите може да не сключват писмен договор и да докажат 

извършените разходи с първични платежни документи. 

2.11. С изменението на ПМС 69/2013 , ДВ бр. 89 от 11.10.2013 г. се внесоха няколко важни 

промени: 

-  чл.11, ал.2 и ал.6  -  Публичната покана се публикува в "Официален вестник" на Европейския 

съюз чрез Агенцията по обществени поръчки при наличие на едно от следните условия: 

1. когато предвидената стойност за строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на лицето по 

чл. 1, ал. 2, без данък върху добавената стойност, е равна на или по-висока от 9 779 000 лв.; 

2. когато предвидената стойност за доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на 

лицето по чл. 1, ал. 2, без данък върху добавената стойност, е равна на или по-висока от 391 160 лв. 

- въведе се нова разпоредба – чл.11а с цел защита на авторските и сродните му права.   При 

провеждане на процедура по чл. 7 публичната покана може да не се публикува,  когато изборът на друго 

лице за изпълнител би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална 

собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. В 

тези случаи съответният Управляващ орган на Оперативна програма може да разреши въз основа на 

мотивирано искане поканата да се изпрати до един или няколко кандидати. 

 

3. Постановление № 121 на МС/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз – през 2013 г. постановлението е изменяно, както следва:  ДВ, 

бр. 27 от 15.03.2013 г., в сила от 1.04.2013 г. и ДВ, бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г. 

Посочените изменения касаят влизането в сила на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на ЕП и на 

Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за 

отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета и извършена промяна в администрацията на 

Министерския съвет.  

4. Постановление № 18 на МС/4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз – през 2013 г. 

постановлението е изменено с ДВ, бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г. Извършената промяна 

касае членовете на съвета.  

5. Постановление № 62 на МС/ 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост 

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

на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. – през 2013 г. постановлението е изменено с 

ДВ, бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г. Извършената промяна е свързана с възлагане 

изпълнението на ПМС-то  на заместник министър-председателя и министър на правосъдието, министъра 

на финансите, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на труда и социалната политика, 

министъра на регионалното развитие, министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията и на министъра на околната среда и водите. 

6. Постановление № 70 на МС/14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от 

Европейския съюз – през 2013 г.  постановлението е изменено с ДВ, бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 

23.07.2013 г. Извършената промяна касае: 

- органа, който осъществява цялостната организация и ръководство на системата за координация 

при управлението на средствата от Европейския съюз (ЕС) – съгласно изменението това е заместник 

министър-председателя и министър на правосъдието; 

- функциите, изпълнявани от заместник министър-председателя и министър на правосъдието; 

- председателят и членовете на Съвета за координация при управлението на средствата от 

Европейския съюз. 

7. Постановление № 179 на МС/10.08.2010 г. за определяне на механизма за верифициране на 
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разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз – през 2013 г. постановлението е 

изменено, както следва: ДВ, бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г. и ДВ, бр. 65 от 23.07.2013 г., в 

сила от 23.07.2013 г. Измененията касаят органите, на които е възложено изпълнението на 

постановлението, посочени в § 4 от Заключителните разпоредби. 

8. Постановление № 236 на МС/27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на 

разходите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие – през 2013 г. 

постановлението е изменено, както следва: ДВ, бр. 43 от 14.05.2013 г., в сила от 14.05.2013 г. и ДВ, бр. 

65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г. Измененията касаят извършването на уточнения в преките 

докустими разходи по програмата, другите разходи, допустими за финансиране по приоритетната ос за 

техническата помощ, както и в преките допустими разходи по програмата се включват разходите за 

такси, дължими при изпълнението на проект и от недопустимите разходи се заличават разходите за 

възможни бъдещи загуби или дългове.    

9. Постановление № 322 на МС/19.12.2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за 

функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – през 2013 г. 

постановлението е изменено, както следва: с ДВ, бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г. и ДВ,  бр. 

65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г. Измененията касаят: 

- създадена е нова ал. 2 в чл. 2, съгласно която директорът на дирекцията „Информация и 

системи за управление на средствата от Европейския съюз" утвърждава указания за използване на 

системата. 

- органите, до които директорът на дирекция „Информация и системи за управление на 

средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет докладва ежемесечно; 

- органа който, издава заповедта за спиране на плащанията – съгласно изменението това е  

заместник министър-председателя и министър на правосъдието въз основа на мотивирано предложение 

на ръководителя на Сертифициращия орган и доклад от директора на дирекция "Информация и системи 

за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.     

 

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: 

- 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.     

  

apis://Base=NORM&DocCode=5368313065&Type=201/


 30 

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 2013 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.  

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 2013 г. посочената разграничителна линия е взета предвид в процеса на дизайн и оценка на 

процедурите.  

 

2.7  Мониторинг и оценка  

Функциите и задачите на УО по управлението на ОПК  са разписани подробно в описанието на Системите 

за управление и контрол, последно изменени и допълнени със Заповед на Ръководителя на УО № РД-16-

1791/ 20.12.2012 г. Основните принципи на управление и изпълнение на ОП „Конкурентоспособност‖ са 

определени в Наръчника по ОПК, вариант 1, утвърден със Заповед № РД-16-1791/20.12.2012 г. на 

Ръководителя на УО. 

 

2.7.1 Мерки за мониторинг по ОП „Конкурентоспособност”  

Мониторингът на изпълнението на ОП ―Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика― 2007 – 2013 (ОПРКБИ) включва:   

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

по приоритетни оси  

 Мониторинг на изпълнението на оперативната програма - мониторинг от страна на Комитета за 

наблюдение на ОП „Конкурентоспособност―.  

Мониторингът на ОПРКБИ, осъществяван от УО включва наблюдение, отчетност и контрол на 

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

процедурите/ договорите.  

УО извършва 100% документална проверка и проверки на място за потвърждаване на допустимостта на 

разходите (Приложение 1 от ДНФ 5/21.10.2010 г.) по сключените договори по смисъла на член 60/b на 

Регламент (ЕО) 1083/2006. УО е отговорен и за осъществяването на двойна проверка, че финансираните 

продукти и услуги са доставени (Процесът на верификация включва и потвърждаване на 

обстоятелствата, разписани в ДНФ 5/21.10.2010 г., раздел ІІ, т.8.).  

Основните инструменти за мониторинг от страна на УО, използвани за измерване на напредъка и 

отчитане на изпълнението на оперативната програма, са:  

1. информация на ниво договор, подавана от бенефициентите към УО - междинни и финални отчети;  

2. информация на ниво процедура за предоставяне на БФП, подавана от УО по приоритетни оси - 

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

3. информация на ниво приоритетна ос, подавана от УО по приоритетни оси: 1/. междинни и финални 

отчети (при представяне на искане за верифициране на средства и междинен доклад по сертификация и 

декларация за допустимост на разходите) и 2/. годишен доклад по изпълнението на оперативната 

програма, съгласно Приложение 18 от Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. 
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Предвид спецификата и структурата на изпълнение на Приоритетна ос 3, мониторингът на изпълнението 

на Инициативата JEREMIE 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. 

Дейности за мониторинг на УО по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на 

предприятията‖, която се реализира в рамките на инициативата JEREMIE, са подробно разписани в 

Наръчника по ОПК, версия 1. Изготвен е Годишен план за проверки на място за 2013 г. на УО, в който 

са включени проверки на място при Холдинговия фонд и при финансовите посредници по 

инструментите за финансов инженеринг, които са на етап изпълнение. В изпълнение на Годишния план 

УО извърши през 2013 г. следните проверки на място:  

• При Холдинговия фонд в края на второто тримесечие; 

• Финансов инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми― – през първото 

тримесечие 5 бр. – при СИБАНК, УниКредит Булбанк и ОББ (съвместно с представители на ЕИФ) и 

през последното тримесечие при Райфайзен банк и ПроКредит Банк.  

• Финансов инструмент „Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на 

първоначално финансиране― – 1 бр. през последното тримесечие на 2013 г. при - Launch Hub, която 

предстои да бъде финализиране през месец януари 2014 г. 

В допълнение, представители на ЕИФ, извършиха 2  проверки на място по „Инструмент, предоставящ 

финансиране чрез поделяне на риска― при финансови посредници – Първа Инвестиционна банка и 

Сосиете Женерал Експресбанк. 

Мониторингът 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 2013 г. са проведени 4 заседания на ИБ, едно от които е неприсъствено. Основните моменти от 

работата на ИБ по време на заседанията включват: преглед на напредъка по създадените финансови 

инструменти, разглеждане и одобрение на актуализираната инвестиционна стратегия (май 2013 г. и 

септември 2013 г.); одобрение на три нови (финансови посредника) транзакции по дейностите по 

„Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска― и преглед и одобрение на 

представената концепция за нов инструмент – Фонд(ове) за съ-финансиране, както и основните 

техническите параметри и критерии за избор по финансовия инструмент (май 2013 г.); във връзка с 

изпълнението на инструмент „Мецанин фонд― са дадени насоки на ЕИФ да продължи преговорите си с 

ЕБВР за привличането й като частен инвеститор във фонда и е изразена готовност от страна на МИЕ да 

се обмисли възможността да бъдат предприети мерки за предоставяне на ограничен мандат на ЕИФ да 

представлява ДСЦ във фонда за след излизането му през 2015 г., с оглед гарантиране на устойчивост на 

инвеститорите (май 2013 г.); запознаване с развитието на преговорите с ЕБВР за участието на банката 

като инвеститор в Мецанин фонда и поставеното от нейна страна задължително условие за 

формализиране на участието на ЕИФ във фонда след 2015 г. преди одобряване на финансов ангажимент 

за фонда (септември 2013 г.); преглед на напредъка в процеса на кандидатстване и избор по покана за 

заявяване на интерес по финансов инструмент – Фонд(ове) за съ-финансиране (септември 2013 г.); 

преглед на напредъка при извършване на оценката на достъпа на малки и средни предприятия (МСП) 

до финансиране в България във връзка с използването на рециклираните средства по линия на 

Инициативата JEREMIE в България (септември 2013 г.);изразен е интерес за участие в Инициативата за 

МСП, като от ЕИФ е изискана допълнителна информация за този инструмент и начина за прилагането 

му (септември 2013 г.); преглед на напредъка по изпълнението на финансовите инструменти по 

Инициативата JEREMIE (декември 2013 г.); изразено е принципно становище за стартиране на 

дейностите по Мецанин фонд и свързаното с това участие на ЕИФ във фонда след 2015 г. (декември 

2013 г.); преглед на избраните от ЕИФ финасови посредници по финансов инструмент Фонд(ове) за съ-

финансиране (декември 2013 г.); ЕИФ информира ИБ, че 2% от заделените средства по ЕФРР и 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) през програмен период 2014 – 

2020 г. могат да бъдат мобилизирани за изпълнението на Инициативата за МСП в България и предложи 

съвместна среща между МИЕ, МФ и ЕИФ (декември 2013 г.); представяне на годишна прогноза за 

свързаните разходи на ДСЦ за 2014 г. (декември 2013 г.). Преглед на одобрените мерки от ИБ, свързани 

с изпълнението на финансовите инструменти е направен в т. 3.3.6 от настоящия доклад. 
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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 04.06.2013 г. се проведе дванадесетото заседание на КН на ОП Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, в рамките на което беше обсъден 

Годишния доклад за изпълнението на оперативната програма за 2012 г. Докладът беше одобрен с 

направените по време на заседанието предложения за изменения и допълнения в текста. След 

одобрението от КН, Годишния доклад за изпълнението на оперативната програма за 2012 г. е изпратен в 

и одобрен от ЕК с официално писмо от 22.07.2013 г. 

В рамките на дванадесетото заседание Управляващият орган на оперативната програма представи общия 

напредък по програмата и изпълнението по отделните приоритетни оси, включително напредъка по 

инициативата JEREMIE в България и стратегическите проекти - „Създаване на научно-технологичен 

парк‖ и „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия―. 

На заседанието са обсъдени и приети критерии за избор на операции по Приоритетна ос 3, операция 

3.1.3. ―Подкрепа за създаване фондове за рисков капитал, инвестиращи предимно в МСП‖ - Подбор на 

финансови посредници, които ще получат средства от Холдинговия фонд по JEREMIE, България за 

прилагане на фондове за съфинансиране. 

Представено е изпълнението на Годишния комуникационен план за 2013 г. и информация за 

резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по оперативната програма през 2013 г.  

На 21.11.2013 г. се проведе тринадесетото заседание на КН на Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Управляващият орган (УО) представи 

общия напредък в изпълнението на оперативната програма и изпълнението по отделните приоритетни 

оси. Представителите на Европейския инвестиционен фонд запознаха участниците в заседанието с 

напредъка на инициативата JEREMIE в България. 

Разгледано е предложението на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за 

обсъждане на възможностите и готовността за наддоговаряне по процедури: „Внедряване на иновации в 

предприятията‖ и „Технологична модернизация в МСП―. КН възложи на УО в срок до края на месец 

януари 2014 г. да извърши вътрешен анализ и да вземе решение относно възможността за увеличаване 

на бюджета по процедура BG161PO003-1.1.07  1.1.07 „Внедряване на иновациите в предприятията―. 

На заседанието е представена информация за изпълнението на Годишния комуникационен план за 2013 

г. и беше приет Годишен комуникационен план за 2014 г. Участниците в заседанието са запознати и с 

информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по оперативната програма 

през 2013 г. Представен е проект на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за 

програмен период 2014 – 2020 г. и са одобрени технически промени в Правилата за работа на Комитета 

за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност‖. 

2.7.2.2 Проведени  писмени процедури за неприсъствено вземане на решения от КН: 
През 2013 г. са проведени три писмени процедури за неприсъствено вземане на решения от КН, както 

следва:  

Писмена процедура от 19.04.2013 г. , в резултат на която са взети решения за одобряване на критерии 

за избор на операции:  

1) По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване на 

институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне 

на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност―;  

2) По приоритетна ос 3 "Финансови ресурси за развитие на предприятията", Област на въздействие 3.2 

„Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране―;  

3) По процедура за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в 

малки и средни предприятия‖ в рамките на Приоритетна ос 2 ―Повишаване ефективността на 

предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда‖. 

Писмена процедура от 08.10.2013 г., в резултат на която са одобрени промени на критериите за избор 

на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖ в рамките на Приоритетна ос 2 

―Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда‖. Предвиденото  

изменение включва промяна в специфичните критерии за допустимост на кандидатите по процедурата, 

която се изразява в добавянето на останалите три раздела от Сектор J „Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; далекосъобщения‖, а именно: J58 „Издателска дейност‖, J59 

„Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика‖ и J60 

„Радио- и телевизионна дейност‖.   

Писмена процедура от 29.10.2013 г., в резултат на която е одобрена промяна в т. 6 „Краен срок за 

кандидатстване― от критериите за избор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена икономика― в рамките на Приоритетна ос 2 

―Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда‖. 

2.7.2 Мерки за оценка на оперативната програма  

За целите на програмирането на Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за 

програмен период 2014-2020 г. и в изпълнение на договор № 361/13.06.2012 г. през 2013 г. беше 

извършено проучване на мнението на бизнеса по отношение на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 от външен изпълнител - „ЕСТАТ― 

ООД. В проучването бе включена оценка на изпълнението на ОП „Конкурентоспособност‖, оценка на 

комуникацията с МЗ и УО и визията за новия програмен период, като резултатите послужиха като 

отправна точка при формиране на подхода за разработване на новата оперативна програма и бяха 

представени по време на второто заседание на Тематичната работна група на Оперативна програма 

„Иновации и конкурантоспособност― 2014-2020, проведено на  11.07.2013 г.   

Основните изводи, произтекли от направените проучвания са както следва: 

 Предприемане на стратегически правилен подход към ОПИК, с конкретни акценти върху 

развитието на бизнеса и икономиката като цяло; 

 Опростени процедури и минимален брой документи при кандидатстване; 

 Опростена отчетност и бързо разплащане; 

 Гъвкави и изгодни за бизнеса и институционалните бенефициенти финансови инструменти; 

 Бърза и прозрачна комуникация в електронна форма; 

 Сътрудничество между администрацията и кандидатите или бенефициентите на всички нива. 

 

През 2013 г. в изпълнение на договор № 361/13.06.2012 г. по Позиция 1, Изпълнителят „ЕСТАТ― ООД   

извърши оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“ за 

2012 г. 

Основните изводи от оценката са както следва: 

 Обхватът на комуникационните активности е разширен. Регистриран е напредък по всички 

комуникационни инструменти, с изключение на „Електронен информационен бюлетин―, който 

не е изготвен в отчетния период; 

 Постиженията са добри на фона на изключително голямото забавяне на проекта през 

предходните години; 

 Значителен ръст се наблюдава при изработката на рекламно-информационните материали. 

Трябва да се обърне внимание на разпространението (или отчетността на разпространението) им; 

 Интересът към интернет страницата на ОПК е повишен – от една страна, вследствие на новия 

дизайн, а от друга – в резултат на задвижването на програмата и увеличения интерес на 

потенциалните бенефициенти. 

 Не са изпълнени всички задължителни мерки по информация и публичност, съгласно член 7 от 

Регламент 1828/2006 на ЕК (едно голямо събитие на година); 

 Част от натрупаното закъснение в изпълнението на мерките за информация и публичност на КП 

на ОПК е компенсирано през 2012 г., но все още са необходими допълнителни действия за 

преодоляване ефекта от изоставането по отношение на повишаване на информираността на 

целевите групи; 

 Напредва усвояването на средствата. През периода са контрактувани и разплатени 1 239 638.60 

лв., което представлява 92.4% от бюджета за 2012 г. и 11.7% от бюджета на КП на ОПК като 

цяло; 

 Реализиран е напредък по всички комуникационни инструменти; 

 Програмата се развива в благоприятна медийна среда. 

 

През 2013 г. ОП „Конкурентоспособност― попадна в обхвата на изследването на ефекта на средствата  

от ЕФРР върху заетостта, като УО оказа съдействие на Фондация „Приложни изследвания и 

комуникации― с предоставянето на информация и организирането на интервю с отговорни експерти за 

целите на провеждане на качествените изследвания. В резултат изводите по отношение на ОПК са 

включени в годишния доклад за България, представен на вниманието на Европейската Комисия.  

 

В допълнение през 2013 г. оценка на постигнатото по Приоритетна ос 1 на ОП 

„Конкурентоспособност“ е направена при изготвянето на „Програма за аналитични услуги в 

областта на иновациите. Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на 

научните изследвания и иновациите на България“, като автор на разработката е Отдел „Развитие на 

частния и финансовия сектор‖, Регион Европа и Централна Азия на Световна банка.  
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През 2013 г. са подготвени технически спецификации и е разработена документация за избор на 

изпълнител за извършване на следните дейности по анализ и оценка:  

 „Разработване на анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007 - 2013 и формулиране на препоръки за следващия програмен 

период 2014-2020 г." като Обособена позиция 1 от обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на консултантска подкрепа и експертиза, свързана с процеса на програмиране на 

оперативната програма за иновации и конкурентоспособност през следващия програмен период 

2014-2020―. Обществената поръчка е обявена на 25.09.2013 г. с краен срок за подаване на 

офертите за участие - 21.10.2013 г. През отчетния период е извършена оценката на офертите и на 

26.11.2014 г. е издадено Решение за избор на Изпълнители. През 2014 г. предстои сключване на 

договори с избраните изпълнители по двете обособени позиции;  

 „Извършване на предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с 

предмета и целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации 

и конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.", с две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Извършване на предварителна оценка на Оперативна програма Иновации 

и Конкурентоспособност 2014-2020 г. и Обособена позиция 2: Извършване на екологична оценка 

и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на Оперативна 

програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г. Обществената поръчка е обявена на 

11.10.2013 г. с краен срок за подаване на офертите за участие  - 20.11.2013 г. Оценката на 

офертите е извършена, като предстои издаване на Решение за избор на изпълнители и сключване 

на договори с избраните изпълнители по двете обособени позиции;  

Предвижда се изпълнението на обществените поръчки за извършване на гореописаните дейности да 

стартират своето изпълнение в рамките на първото тримесечие на 2014 г.  

 

В допълнение към горепосочените дейности и предвид факта, че по-голяма част от договорите по 

програмата се очаква да приключат през 2014 и 2015 г. Управляващият орган предвижда да извърши 

оценка на въздействието от изпълнението на оперативната програма в края на 2015 г., началото на 2016 

г., когато ще бъде възможно цялостното измерване на ефектите от програмата. 

 

 

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 2013 г., пряко свързани с изпълнението на ДБФП по процедури 

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

внедряване на иновативни продукти, процеси и 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 2013 г. проекти, както следва:  

- BG161PO003-1.1.03 - през 2013 г. са платени окончателно 4 ДБФП.  

- BG161PO003-1.1.04 - през 2013 г. са платени окончателно 18 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. 
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Показатели 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 1 

 

Брой подкрепени стартиращи 

иновативни предприятия 

Постигнати  

резултати(1) 
0 0 0 0 11 10 4   25 

Цел(2) 0 
 

0 
0 0     95-130 95-130 

Изходно 

положение(3

) 

0          

Показател  2 Ниво на 

оцеляване на стартиращите 

иновативни предприятия 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 100 % 100%    100 % 

Цел 0 0 0 0     30% 30% 

Изходно 

положение 
0          

Показател  3 Брой иновации, 

въведени/готови да бъдат 

въведени на пазара 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 12 10 4   26 

Цел 0 0 0 
0 
 

  
 

 
 76-104 

76-104 
 

Изходно 

положение 
0          

Показател  4 Брой НИРД 

проекти, подкрепени в до-

пазарна фаза 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 11 0 0   11 

Цел 0 0    0 0     90 90 

Изходно 

положение 
0          

Показател  5 Брой НИРД 

проекти, подкрепени за 

въвеждане на пазара 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 12 2 15   29 

Цел 0 0 0 0     30-40 30-40 

Изходно 

положение 
0          

Показател  6 Брой наети 

изследователи в 

предприятията 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 

33 

(от тях  

15 
мъже и 

18 

жени) 

68 

(от тях  

38 
мъже и 

30 

жени) 

4 

(от тях  

3 мъже 

и 1 

жени) 

  105 

Цел 0 0 0 0     110 110 

Изходно 

положение 
0          

Показател  7 

Брой успешни проекти, 

подготвени от наетия 

изследователски персонал 
8
 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 30-40   120-150   120-150 

Изходно 

положение 
0          

Показател  8 

Брой подадени заявки за 

тьрговски марки, дизайни, 

патенти и т.н. от 

подкрепените предприятия и 

изследователски организации 

 
Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 11 46 0   57 

Цел 0 0 0 0     80 80 

Изходно 
положение 

0          

Показател  9 

Брой регистрирани 

търговски марки, дизайни, 

патенти и т.н. от 

подкрепените предприятия и 

изследователски 

организации
9
 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 40   180   180 

Изходно 

положение 
0          

Показател  10 

Брой подкрепени/създадени 

центрове за трансфер на 

технологии, технологични 

инкубатори, технологични 

центрове, технологични 

паркове и други 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0 0 0   0 

Цел 0 0 0 0     27 27 

Изходно 

положение 
0          

                                                           

 Индикатор 1 „Брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия‖ не може да бъде отчетен като core индикатор защото 

обхваща само подкрепените по програмата иновативни стартиращи предприятия. 

 
8
 Показател  7 „Брой успешни проекти, подготвени от наетия изследователски персонал― е отпаднал с измененията на 

оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 

 
9
 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; 
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Показатели 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

проиновативни посредници 

Показател  11 

Брой предприятия, които 

използват услугите на 

проиновативни посредници.
10

 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 0 0  500-600   500-600 

Изходно 

положение 

96 

(2006) 
         

Показател  12 

Брой подкрепени проекти за 

обновяване на оборудването 

за приложни цели в 

изследователски организации 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 0     7-8 7-8 

Изходно 

положение 
0          

Показател  13 

Брой НИРД проекти, 

изпълнени с помощта на 

доставеното оборудване за 

приложни цели
11

 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 
 

70-90 
 0 210-230   210-230 

Изходно 

положение 
0          

Показател  14 

Брой 

институции/организации, 

които участват в 

националната иновационна 

мрежа
12

 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 40   170-200   170-200 

Изходно 

положение 
0          

 
(1) Постигнатите резултати следва да бъдат кумулативно изразени – стойността на показателя следва да е общата стойност, постигната до края 
на отчетната година. Резултатите, постигнати през изминали години, могат да бъдат актуализирани при представянето на следващи годишни 

доклади за изпълнението, ако е налице по-точна информация. 

(2) Целта може да бъде посочвана за всяка година или за целия програмен период. 
(3) Изходното положение е посочено само за първата година, когато информацията за него е налице, освен ако се използва концепцията за 

динамично изходно положение. 

 

Към 31.12.2013 г. за  22,22% 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. Напредъкът в постигането на целевите стойности на индикаторите се движи между 17% и 

65%. Предвид големия брой проекти в изпълнение има реални шансове за по-голяма част от 

индикаторите целевите стойности да бъдат достигнати до 2015 г.  

В допълнение, процедура BG161PO003-1.1.07  „Внедряване на иновации в предприятията‖ е обявена 

през 2013 г., процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 

организации в България‖ е в процес на оценка и договаряне през 2013 г., а други процедури са в процес 

на изпълнение (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 научно-технологичен парк―). В този смисъл 

реално ефектът от изпълнението от сключените през 2013 г. договори ще се прояви не по-рано от края 

на 2015 г. 

По отношение на стратегическия проект „Създаване на научно-технологичен парк― следва да се има 

предвид, че към 31.12.2013 г.той е  в процес на изпълнение.  

                                                           
10

 Показател  11 „Брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници―  е отпаднал с 

измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 

 
11

 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; 

 
12

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

измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 
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За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в 

съответствие с Приложение XXIII. 

Неприложимо 

 

3.1.2 Анализ на качеството  

В рамките на отчетния период по Приоритетна ос 1 са постъпили 834 проектни предложения, като 

оценителният процес е приключил в срок. 

За  периода са сключени 301 договора със стойност на предоставената БФП 383 381 611.43 лв. (196 

019 905.32 евро), което представлява 71,23% от стойността на договорените средства по Приоритетна 

ос 1.  

Данните за постигнатия финансов напредък по Приоритетна ос 1 на ОПК към 31.12.2013 г. показват, 

че към края на отчетния период договорената БФП представлява 130.62% от общия бюджет на 

приоритетната ос, като изплатените средства (авансови, междинни и окончателни плащания) 

възлизат на 14.46 % от общия бюджет.  

Основна роля за високия процент договорирани средства има последната отворена процедура по 

Област на въздействие 1.1 - BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията―. Тъй 

като договорите по нея са сключени през изминалата 2013 г., е обяснима разликата между напредъка 

в договаряне и усвояване. Разликата между договорените средства по тази процедура и отворените 

преди нея две подобни схеми, показва, че дизайнът на процедурите значително се е подобрил, още 

повече, че са постъпили 730 проектни предложения при 128 общо за сходните процедури 

BG161PO003-1.1.02 и BG161PO003-1.1.04. 

Основна причина за ниския процент верифицирани средства по приоритетна ос 1 е късният старт на 

част от процедурите и по-дългото време необходимо за изпълнение на проектите. Въпреки това може 

да се отбележи, че към подкрепата за иновационни дейности в предприятията определено има 

интерес, като положителната тенденция в това отношение се дължи на две направления:  а.) 

промяната на дефиницията за „иновация― в посока на Наръчника от Осло
13

; б.) отварянето на 

възможността за финансиране не само на разработени от внедряващото предприятие иновации, но и 

за финансиране на внедряването на разработени от други субекти (вкл. научни и др. организации) 

иновации след 2012 г. 

Към  края  на 2013 г. се наблюдават следните особености за ПО 1 относно териториалното 

въздействие: при 55% от общините, където са регистрирани проекти, одобрени за финансиране по 

ПО 1, няма верифицирани разходи; повечето от тях са локализирани в общини с ограничен 

академичен и научен потенциал; най-висок дял верифицирани разходи се наблюдава в общините, 

където е налице обикновено 1 проект в иновационно предприятие, което е с добро пазарно 

позициониране; ясно се открояват академичните центрове в страната, където са концентрирани най-

голям брой проекти с верифицирани разходи - между 10 и 30% от общата стойност на проектните 

предложения. 

 

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 16 договора. 

По процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия― са сключени 

41 договора.   

По процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията‖ са сключени 210 

договора. 

По процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 

организации в България‖ са сключени 33 договора. 

По процедура 1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк― e сключен 1 договор. 

Като конкретни резултати от изпълнението на процедурите по Приоритетна ос 1 на ОП 

„Конкурентоспособност‖ през отчетния период могат да бъдат посочени следните: 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.01 

„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“  

Процедурата е обявена на 17.10.2007 г., като са сключени общо 30 договора. От тях 9 договора са 

прекратени. С Решение № РД-16-687/15.07.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и 

Ръководител на Управляващия орган е продължен етапът по набиране на проектни предложения по 

открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ без определен срок за 

                                                           
13 Oslo Manual, 3rd edition (2005). Guidelines for collecting and interpreting innovation data. 
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кандидатстване: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 

иновативни предприятия― и са направени изменения и допълнения в Насоките за кандидатстване и в 

документацията по процедурата. С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОП 

„Конкурентоспособност― на 20.07.2009 г. е обявена процедура 2007/BG161PO003/1.1.1-01/2007 по 

Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности―, област на 

интервенция 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията―. Целта на процедурата e да 

увеличи броя на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-

рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен 

продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен 

образец. Процедурата е прекратена с Решение № РД-16-1328/19.11.2010 г. на Ръководителя на 

Управляващия орган, като съгласно т.  ІІ  от решението всички проектни предложения, получени до 

датата на издаването му следва да бъдат разгледани и оценени. През 2011 г. са сключени 22 нови 

договора по обявената през 2009 г. процедура с размер на БФП 6 097 130,85 лева (3 117 461.32 евро). 

През отчетния период са извършени 48 посещения на място. Прекратени са 3 договора. Постъпили са 

четири сигнала за нередности, които са разгледани съгласно процедурата и са регистрирани три 

нередности за неправомерно изплатени суми. След прихващане на средствата, две от нередностите са 

приключени и закрити. 

Към 31.12.2013 г. в процес на изпълнение са 7 договора. Представени са 22 междинни и 10 финални 

отчета. Към 31.12.2013 г. са изплатени 7 059 297.20 лв.( 3 609 416.71 eвро).  

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.02 

„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и 

предоставяне на иновативни услуги”  
Приключило е изпълнението на договорите по процедурата. Извършени са всички плащания по 

одобрените финансови и технически отчети. По процедурата е ивършено 1 посещение на място, 

свързано с проследяване на устойчивостта на приключилите проекти (последващ мониторинг). Няма 

постъпили сигнали за нередности и регистрирани нередности. 

Към  31.12.2013 г. са изплатени средства в размер на 6 023 574.64 лв. (3 079 852.05 евро). 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО003-1.1.03 

„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 

иновативни продукти, процеси и услуги” 

Първоначално обявеният бюджет по процедурата е в размер на 19 558 300 лв. (10 000 000 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.  

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. Оценителният процес и процедурата по договаряне на сесии от 1 

до 7 са приключили в рамките на 2011 г. и са подробно описани в съответния годишен доклад. 

Оценката на сесии 8, 9 и 10, както и процедурите по договаряне са приключили през 2012 г. и са 

подробно описани в годишния доклад за 2012г.  

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). 

На 30.11.2012 г. е взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013 за увеличаване бюджета на процедура 

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

на иновативни продукти, процеси и услуги‖ със стойността на безвъзмездната помощ, необходима за 

финансиране на проектните предложения, подадени до 25.10.2012 г. включително, и преминали 

успешно всички етапи на оценката, за които не достига финансиране, но с не повече от 10 000 000 лв. 

 В рамките на XI сесия са получени 17 проектни предложения. Оценката е извършена в 

периода 29.09.2012 г. – 12.02.2013 г. вкл. С Решение № РД-16-232/15.02.2013 г. на Ръководителя на 

Договарящия орган 9 проектни предложения са одобрени за финансиране с обща стойност на БФП: 7 

485 421.53 лв. (3 827 235.26 евро).  

 В рамките на XII сесия са получени 15 проектни предложения. Оценката е извършена в 

периода 06.12.2012 г. - 28.02.2013 г. С Решение № РД-16-343/01.03.2013 г. на Ръководителя на 

Договарящия орган 7 проектни предложения са одобрени за финансиране с обща стойност на БФП: 4 

046 600.91 лв. (2 068 994.19 евро).  
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В резултат от проведената процедура  по договаряне по XI и XII сесия в периода 18.02.2013г. – 

22.04.2013г. по процедурата са сключени 16 договора със стойност на БФП  11 532 022.44 лв. (5 

896 229.45 евро). 
През отчетния период в изпълнение са 32 договора, като 16 от тях са подписани през 2013 г. За 

периода е прекратен един ДБФП. Подадени за разглеждане са 20 бр междинни/финални отчети. и са 

извършени 16 посещения на място, свързани с верификация на отчетите и една проверка на място, 

свързана с проследяване на устойчивостта на приключилите проекти (последващ мониторинг). 

Постъпили са пет сигнала за нередности, които са разгледани съгласно разписаната процедура. Няма 

регистрирани нередности. 

Към 31.12.2013 г. са извършени плащания на стойност 8 902 704.83 лв. (4 551 950.52 eвро). 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа 

за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на 

иновативни услуги” 
По процедурата за периода 01.01.2013-31.12.2013 г.  са подписани 60 договора, от тях прекратени 

през 2013 г. са 9. Подадени са и е извършена проверка на 40 бр. междинни/финални отчета, 

проверките на място, свързани с верифициране на дейности по отчетите, са 40 и 2 бр. проверки на 

място, свързани с проследяване на устойчивостта на приключилите проекти (последващ мониторинг). 

Постъпил е един сигнал за нередност, който е разгледан съгласно разписаната процедура. Няма 

регистрирана нередност. 

До края на 2013 г. са извършени плащания в размер на 22 756 296.59 лв. (11 635 288.16 eвро).  

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 

„Разработване на иновации от стартиращи предприятия” 

Процедурата е обявена на 06.01.2011 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 39 116 

600 лв.(…евро) и с пет крайни срока за подаване на формуляри за предварителен подбор. Постъпили 

са общо 322 формуляра за предварителен подбор, като след преминаване етапите на оценка, 249 от 

кандидатите са поканени да представят цялостни проектни предложения. В рамките на крайните 

срокове по сесиите са постъпили общо 223 цялостни проектни предложения. Оценителният процес за 

всички сесии, както и процедурите по договаряне за сесии от 1 до 4 вкл. са приключили в рамките на 

2012 г. и са подробно описани в Годишния доклад за 2012 г. 

С Решение № РД-16-1800/20.12.2012г. на Ръководителя на ДО 43 формуляра за кандидатстване са 

одобрени за финансиране, със стойност на БФП - 13 398 740.13 лв. (6 850 667.05 евро). В резултат от 

проведената процедура по договаряне е установено, че 42 кандидати отговарят на изискванията за 

допустимост, като за 2 броя кандидати допълнително са изготвени откази за сключване на договор. 

Сключени са 41 договора със стойност на БФП в размер на  12 856 136.63 лв. (6 573 238.28 евро). 

В периода септември 2012 г. – февруари 2013 г. са сключени общо 151 бр. договора с максимална 

продължителност до 24 месеца и обща стойност на предоставената по тях БФП в размер на 

48 262 840.20 лв. (24 676 776.87 евро) От тях в изпълнение са 141 договара с обща стойност на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 44 889 599,57 лв. (22 952 039.87 евро).  

През 2013 г. са прекратени общо 10 договора за безвъзмездна финансова помощ с обща стойност на 

БФП – 3 373 240.63 лв. (1 724 737.00 евро). През отчетния период са подадени 2 бр. финални отчета и 

123 бр. междинни отчета. Постъпили са пет сигнала за нередности, които са разгледани съгласно 

разписаната процедура и е регистрирана една нередност. След възстановяване на неправомерно 

изплатените средства, същата е приключена и закрита. 

Към 31.12.2013 г. стойността на изплатените средства по процедурата е 6 745 567.06 лв.( 3 449 006.58 

eвро) В периода са извършени 127 проверки на място както в изпълнение на годишния план за 

проверки на място, така и при верификация на междинни/финални отчети.  

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа 

за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” 

Процедурата е обявена на 09.11.2011 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 

58 674 900 лв. (30 000 460.16 евро). Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване – 08.02.2012 

г., 09.04.2012 г., 08.06.2012 г. По процедурата са постъпили общо 115 проектни предложения. От тях 

одобрени са 82 проекта, с обща стойност на БФП 24 890 787.63 лв. (12 726 652.84 евро), разпределени 

по сесии, както следва: 

- По I-ва сесия – постъпили и оценени 16 бр. проектни предложения. Одобрени са 13 проекта с 

обща стойност на БФП – 4 097 212.69 лв. (2 094 903.72 евро).  
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- По II-ра сесия – постъпили и оценени 18 бр. проектни предложения. Одобрени са 9 проекта с 

обща стойност на БФП – 2 737 910.57 лв. (1 399 892.92 евро). 

- По III-та сесия – постъпили и оценени 81 бр. проектни предложения. Одобрени са 60 проекта 

с обща стойност на БФП – 18 055 664.37 лв. (9 231 856.21 евро). 

Сключени са общо 78 договора с одобрените за финансиране кандидати на стойност 24 055 580.24 лв. 

(12 299 611.53 евро), като към 31.12.2013 г. от тях 64 бр. в изпълнение, 4 бр. приключили и 10 бр. 

прекратени договори.  

От началото на изпълнение на процедурата до края на отчетния период са подадени общо 72 отчета 

(69 бр. междинни и 3 бр. финални). Изплатените средства към 31.12.2013 г. са в размер на 3 966 

179.22 лв(2 027 906.34 евро).  

Постъпил е един сигнал за нередност, който е разгледан съгласно разписаната процедура, няма 

регистрирана нередност. 

Извършени са общо 76 проверки на място, свързани с представено искане за възстановяване на 

средства или проследяване на напредъка на проектите. 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 

„Внедряване на иновации в предприятията” 

Процедурата е обявена на 08.05.2013 г. с краен срок за подаване на проектни предложения 10.07.2013 

г. Първоначалният общ бюджет на процедурата е в размер на 88 012 350 лв. (45 000 000 евро).  

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и конкурентоспосбността на 

българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти 

(стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. 

До крайния срок за кандидатстване са получени общо 730 проектни предложения. Предвид факта, че 

общият брой на постъпилите по процедурата проектни предложения е над 500 бр. и на основание 

чл.24, ал.3 от ПМС №121/31.05.2007г. (посл. изм. ДВ бр.27/15.03.2013г.) е одобрено предложение за 

удължаване на срока за приключване на работата по оценката на проектните предложения с 30 

(тридесет) дни от заместник-министър председателя и министър на правосъдието, съгласно което  

срокът за приключване на работата на оценителната комисия за извършването на оценка по 

процедурата е удължен до 15.11.2013 г. 

Оценката на постъпилите по процедурата проектни предложения е стартирала на 22.07.2013г. и е 

приключила на 15.11.2013 г. Издадено е Решение № РД-16-1705/03.12.2013 г. на Ръководителя на 

Договарящия орган, с което се одобряват за финансиране 109 проектни предложения с обща стойност 

на БФП в размер на 85 838 817.90 лв. (43 888 690.68 евро), от които: 61 броя проектни предложения 

на микро и малки предприятия, със стойност на БФП 30 753 133.02 лв. (15 723 827.23 евро); 40 броя 

проектни предложения на средни предприятия, със стойност на БФП 38 967 177.48 лв. (19 923 601.48 

евро); 8 броя проектни предложения на големи предприятия, със стойност на БФП 16 118 507.40 лв. 

(8 241 261.97 евро). Съгласно горепосоченото Решение, 327 броя проектни предложения са включени 

в резервен списък. 

С Решения на Ръководителя на Договарящия орган, съответно № РД-16-1715/05.12.2013 г. и № РД-

16-1749/09.12.2013 г., е увеличен размерът на първоначалния бюджет по процедурата, респективно с 

88 232 409,65 лв. (45 113 206.69 евро) и с 54 903 858.16 лв. (28 072 327.52 евро), достигайки общ 

размер от 231 148 617.81 лв. (118 186 224.47 евро), като по този начин е дадена възможност за 

финансиране на още 123  проектни предложения от резервния списък. 

Процедурата по договаряне с одобрените за финансиране по процедурата кандидати стартира на 

05.12.2012 г. и предстои да приключи в началото на 2014 г.  

Към 31.12.2013 г. по процедурата са сключени общо 210 договора с размер на безвъзмездната 

финансова помощ – 207 466 542.45 лв. (106 075 958.77 евро). До края на 2013 г. по процедурата не са 

извършвани плащания.  

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 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 лв. (5 000 000 eвро). 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. 

Сключени са 21 договора с общ размер на БФП - 5 272 531.21 лв. (2 695 843.75 евро). През отчетния 

период е прекратен 1 ДБФП. В изпълнение са 20 договора с общ размер на БФП  - 5 116 269.93 лв. (2 

615 947.40 евро). През отчетния период са подадени 15 междинни отчета. През отчетния период по 
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процедурата са извършени 27 посещения на място, свързани с представено искане за възстановяване 

на средства или проследяване на напредъка на проектите.  

Постъпили са два сигнала за нередности, които са разгледани съгласно разписаната процедура, няма 

регистрирани нередности. 

Към 31.12.2013 г. по процедурата са изплатени 550 580.88 лв. (281 511.85 евро).  

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.03 „Създаване 

на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”  
Обявеният общ бюджет по процедурата възлиза на 39 116 600 лв (20 000 000 eвро). Оценката на 

формулярите 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 Годишния доклад за 2012 г.   

През 2012 г. са сключени  4 договора по процедурата на стойност 7 675 046.60 лв. (3 924 249.21 евро) 

В изпълнение през 2013 г. са и четирите договора. През отчетния период не са подавани междинни 

и/или финални отчети. През отчетния период по процедурата е извършено 1 посещение на място.  

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 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 подаване на проектни предложения 

15.03.2013г. Първоначалният общ бюджет на процедурата е в размер на 19 558 300 лв. (10 000 000 

евро). Основната цел на процедурата е да укрепи и развие капацитета на българските 

изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и 

развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, 

необходимо за осъществяване на приложни изследвания. Няма постъпили сигнали за нередности и 

регистрирани нередности. 

. 

До крайния срок за кандидатстване са получени общо 105 проектни предложения. Оценката на 

постъпилите по процедурата проектни предложения е стартирала на 29.03.2013г. и е приключила на 

19.06.2013г. С Решение № РД-16-917/08.07.2013 г. на Ръководителя на ДО се одобряват за 

финансиране 7 броя проектни предложения с обща стойност на БФП в размер на 16 502 998.12 лв. (8 

437 848.95 евро), а за 59 бр. проектни предложения е съставен резервен списък.. 

Със Заповед № РД-16-966/17.07.2013 г. на Ръководителя на ДО бюджетът на процедурата е увеличен 

от 19 558 300 лв. (10 000 000 евро) на 35 700 637 лв. (18 253 725.84 евро), което позволява 

финансирането на още 14 бр. проектни предложения от резервния списък. С Решение № РД-16-

1211/04.09.2013 г. на Ръководителя на УО бюджетът по процедурата е увеличен от 35 700 637 лв. (18 

253 725.84 евро) на 54 267 616.57 лв. (27 747 017.36 евро) или с 18 566 979.57 лв. (9 493 291.53 евро), 

което позволява финансирането на още 12 бр. проектни предложения от резервния списък.  

Процедурата по договаряне с одобрените за финансиране кандидати стартира на 15.07.2013 г. и е 

приключила на 21.10.2013 г. В резултат от проведената процедура по договаряне всички 33 

кандидатите са представили всички поискани им документи в изискуемия формат и са оценени като 

отговарящи на изискванията за допустимост. В резултат от двете увеличения на първоначалния 

бюджет, към 31.12.2013г. по процедурата са сключени 33 договора с обща стойност на 

безвъзмездната финансова помощ в размер на  54 267 616.57 лв. (27 746 591.76 евро). 

Към 31.12.2013 г. 33 договора са в изпълнение, няма приключени или прекратени договори. Размерът 

на безвъзмездната финансова помощ по тях е 54 267 616.57 лв. (27 746 591.76 евро). През отчетния 

период не са постъпвали отчети и не са извършвани посещения на място.   

Няма постъпили сигнали за нередности и регистрирани нередности. 

Към 31.12.2013 г. по процедурата са изплатени 3 565 326.77 лв. (1 822 950.59 евро). 

 

 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05 

„Създаване на научно-технологичен парк“ 

Общият бюджет по настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  е 97 791 500 лв. (50 000 000 евро). Основна цел на проекта 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. 

Оценителният процес е започнал на 17.12.2012 г. и е приключил на 04.01.2013г. С Решение № РД-16-
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13/08.01.2013 г. на Ръководителя на ДО полученият формуляр за кандидатстване е одобрен за 

финансиране със стойност на БФП 97 259 293.34 лв. (49 727 887.06 евро). 

Процедурата по договаряне стартира на 08.01.2013 г. и приключи на 09.01.2013 г. В резултат от 

проведената процедура по договаряне кандидатът „СОФИЯ ТЕХ ПАРК‖ ЕАД е одобрен за 

сключване на договор за БФП. На 10.01.2013 г. е сключен договор с конкретния бенефициент по 

процедурата - „СОФИЯ ТЕХ ПАРК― ЕАД, за изпълнение на проект „Създаване на научно-

технологичен парк‖. Общата стойност на договора е в размер на 97 766 105.66 лв. (49 987 782.83 

евро), от които БФП възлиза на 97 259 293.34 лв. (49 727 887.06 евро). Срокът за изпълнение на 

проекта е 34 месеца (но не по-късно от 30.09.2015 г.). 

Основните дейности включват: осъществяване на командировки в страната и чужбина; подготовка 

за изграждането на обекта и въвеждането му в експлоатация; СМР за изграждане на парка; доставка и 

монтаж на оборудване в София Тех парк (СТП); дейности по предоставяне на услуги от инкубатора, 

който ще бъде създаден в СТП; дейности по функциониране на СТП; Организиране на 

промоционални и информационни събития; разпространение на материали и др. дейности по 

публичност. 

През 2013 г. посочените дейности се изпълняват в съответствие с одобрения план график в договора 

за БФП, като ключови са следните:  

• прехвърлена е собствеността на терените на МИЕ и е направен апорт на терените в СОФИЯ 

ТЕХ ПАРК АД; 

• сформиран екип за изпълнение на проекта: проведени са подбори за персонал на СТП за 

редица длъжности;  

• извършени са дейности, свързани с подготовката на документи за изграждането на обектите - 

скрапиране в терена на обекта „Научно-технологичен парк―, както и съгласувателни процедури и 

кореспонденция свързани с урегулирането на обекта; подготвителни дейности по функционирането 

на технологичния парк; 

• подготвени и проведени са обществени поръчки за избор на изпълнители, като се сключват 

договори с избраните изпълнители в изпълнение на списъка с планираните обществени поръчки 

(одобрен от УО на 24.04.2013 г., изм. на 24.07.2013 г. и на 04.11.2013 г.): 

o бенефициентът е обявил 26 обществени поръчки (7 с публична покана) и 4 обществени 

поръчки са обявени преди подписване на ДБФП по проекта на обща стойност BGN 45 

754 675.60 лв. (385 865.42 евро), като в резултат към 31.12.2013 г. са сключени 15 договора с 

изпълнители във връзка с изпълнението на проекта на обща стойност 2 939 625.72 лв. 

(1 503 029.83 евро) ; 

o обявени са и четири от планираните шест поръчки за инженеринг (проектиране и изграждане) 

по проекта, съответно за обекти ―Площадкова техническа инфраструктура и парк―, ―Бизнес 

инкубатор―, ―Иновационен форум― и „Етажен паркинг―. Срокът за подаване на документи за 

участие по първите три обществени поръчки е изтекъл и са проведени сесии по отваряне на 

офертите на участниците, а по четвъртата за „Етажен паркинг― срокът за участие изтича на 

20.01.2014 г. Останалите две поръчки за инженеринг за обекти „Лаборатории и офиси― и 

„Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост― предстои да бъдат стартирани.  

• На 25.09.2013г. е проведено заседание на „Научно-експертния съвет―; проведени са работни 

срещи с научните среди и бизнеса, свързани с подготовка на същинската дейност на парка, както и  

промоционални събития. 

• С цел устойчивото изпълнение на проекта и изграждането на „Научно-технологичния парк― 

през отчетния период са сключени Меморандуми за сътрудничество със СУ „Св. Климент 

Охридски―, ТУ – София, БАН, УНСС,  Българското водно общество, Провити АД, Сдружение 

„Български Клъстер Телекомуникации― и Индустриален клъстер „Електромобили―; 

• Сключено е споразумение за инвестиция с българската фирма ―Уолтопия‖ ООД (Walltopia 

Ltd.), която да  изгради НИРД център и офис на територията на научно – технологичния парк. В края 

на м. юли 2013 г. на „Уолтопия― ООД е връчен и сертификат за инвеститор Клас А в рамките на 

Научно-технологичния парк; 

Към 31.12.2013 г. е в процес процедура по пренотификация пред ЕК за правна сигурност относно 

съответствието с правилата за държавни помощи. През месец януари 2014 г. предстои втора среща 

между представители на УО и СТП и Европейската комисия за обсъждане на пренотификацията с 

ЕК. Пренотификацията е важна за изпълнение на проекта, тъй като е заложено условие в подписания 

договор, че по процедурата не могат да се извършват плащания преди да е налице: решение на 

Европейската комисия или документ с аналогична стойност на Комисията, съгласно което/който 

безвъзмездната финансова помощ по договора не представлява държавна помощ или съответно 

представлява допустима държавна помощ или преди да са налице обстоятелства, при които може да 
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се счита, че Комисията е взела решение за разрешаване на помощта. 

Предвид ранния етап на изпълнение на договора за БФП и предвид горепосочените обстоятелства, 

към 31.12.2013 г., не са подавани отчети. Извършените дейности са в съответствие с графика, като е 

констатирано известно забавяне при провеждането на някои от обществените поръчки.  

По данни от екипа на СТП останалите две обществени поръчки за инженеринг също предстои да 

бъдат обявени. Предвид риска от забавяне на изпълнението на част от дейностите по проекта за 

София Тех Парк в рамките на настоящия програмен период УО прави текущ анализ на изпълнението 

на проекта и престои обсъждане на възможностите и вземане на решение относно неговото фазиране. 
Няма постъпили сигнали за нередности и 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. 

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 2013 г., свързани с изпълнението на операциите по 

Приоритетна ос 1 могат да бъдат посочени следните:  

През 2013 г. проблемите във връзка с кандидатстването по процедури на ОП произтичат от 

следното:  

 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.  

Проблеми във връзка с мониторинга и наблюдението на договорите в етап на изпълнение по 

процедурите  по Приоритетна ос 1:  

Във връзка с дейностите по мониторинг и верификация от страна на УО на изпълнението на 

договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедури, в които поради спецификата на 

одобрените за финансиране дейности, а именно подпомагане на фирми за развитие, внедряване и 

комерсиализиране на иновативни продукти/процеси/услуги и свързаните с тях изследвания, 

измервания, изпитвания и научноизследователска дейност, извършвани от специализиран технически 

персонал, друг експертен персонал или възложени на външен изпълнител е идентифицирана 

необходимост от допълнителна експертна оценка в областта на приложение на проектите, с цел 

получаване на увереност за правомерността на извършените дейности и направените разходи за 

изпълнението на проектите. Към момента на УО не разполага с независими експерти, които да се 

произнесат по иновативността на разработения/внедрения продукт, процес, услуга на етап отчитане и 

верификация на дейностите, това възпрепятства процеса на верификация на междинните/финалните 

отчети на бенефициентите по процедурите по Приоритетна ос 1 и създава предпоставки за 

акумулиране на забавяне и неспазване на регламентираните срокове за плащане в ПМС 179/2010 г. 

Констатирани са трудности от страна на бенефициентите за изпълнение на договорите в срок поради 

следните причини: 

- Затруднения при осигуряване на финансов ресурс; 

- Трудности при провеждане на процедурите за избор на изпълнител; 
- Затруднения при осигуряване на експертен персонал за изпълнение на проектите. 

 

При изпълнение и мониторинга на договора със „София Тех Парк― АД по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-

технологичен парк“ са констатирани следните проблеми и трудности: 

a. Акумулирано е закъснение от 3-6 месеца при обявяването на обществените поръчки. 
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b. Съществува риск времето за извършване на дейностите по изграждане на 

„Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост―, „Лаборатории и 

офиси―, "Бизнес инкубатор", „Иновационен форум―, „Етажен паркинг― и „Техническа 

инфраструктура и парк― да се окаже недостатъчно. 

Това от своя страна създава предпоставки за загуба на средства поради невъзможност да бъде усвоен 

изцяло финансовия ресурс по проекта.  

 

3.1.6.2 Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми  

Във връзка с констатирания проблем относно нуждата от осигуряване на независима външна експертиза 

на етап отчитане и верификация на дейностите по някои процедури  ДО предприе следните мерки:  

      В напреднал етап на разработване и обявяване към 31.12.2013 г. е обществена поръчка за 

услуга, свързана с предоставяне на становища от независими експерти в различни области на база 

на нуждата по всеки проект; 

 С цел оптимизиране процеса на работа и избягване на закъснение при верификацията на 

подадените отчети по съответните процедури, УО поиска съдействие от останалите дирекции на 

Министерство на икономиката и енергетиката за ангажиране на служители с подходяща 

квалификация и опит в съответната сфера.  

 С оглед преодоляване на трудностите на бенефициентите по отношение на изпълнение на 

проектните дейности в срок е издадено Решение № РД-16-157/04.02.2013 г. на ръководителя на 

УО, с което на бенефициентите се предоставя възможност за удължаване на ДБФП с до 12 месеца 

над допустимите по Насоки за кандидатстване. 

 

По отношение на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк и с цел предприемане на мерки за 

намаляване на риска от загуба на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ през 2013 г. 

УО анализира възможността да бъдат предприети мерки за фазиране на проектните дейности в рамките  

на ОПИК 2014-2020. 

 

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 2013 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 31.12.2013 г. са извършени окончателни плащания, както 

следва: 

 

- 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията‖ –  през 2013 г. 

са платени окончателно 2 ДБФП; 

- BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖ – през 2013 г. 

са платени окончателно 25 ДБФП;  

- BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия‖ – през 2013 г. са 

платени окончателно 13 ДБФП;  
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- BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти― – през 2013 г. са 

платени окончателно 12 ДБФП;  

- BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания― – през 

2013 г. са платени окончателно 11 ДБФП;  

- BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖ – през 2013 г. 

са платени окончателно 84 ДБФП; 

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

за управление в предприятията― – през 2013 г. са платени окончателно 139 ДБФП; 

- BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖ – през 2013 г. 

са платени окончателно 162 ДБФП; 

- BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия‖ – през 2013 г. e платен окончателно 1 

ДБФП; 

- BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика‖ – през 2013 г. са платени 

окончателно 13 ДБФП; 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201

5 

Общо 

Показател 1 

Нарастване на 

производствения капацитет 

в подкрепените 

предприятия (%)
14

 

 

Постигнати 

резултати(1) 

0 0 Средно в 

подкрепените 

предприятия: 
32,75 % 

 

Средно в 
малките 

предприятия: 

30,33 % 
 

Средно в 
средните 

предприятия: 

40 % 

Средно в 

подкрепените 

предприятия: 
33,57% 

 

Средно в малките 
предприятия: 

40,91 % 

 
Средно в средните 

предприятия: 
38,27% 

 

Средно в големите 

предприятия: 

1,99% 

 
Средно в микро 

предприятия: 

29,55% 

Средно в 

подкрепените 

предприятия: 
 

37,25% 

 
Средно в малките 

предприятия: 

 
13,16 % 

 
Средно в средните 

предприятия: 

41,53% 

 

Средно в големите 

предприятия: 
87,61% 

 

Средно в микро 
предприятия: 

42 % 

Средно в 

подкрепените 

предприятия: 
 

80,14 % 

 
Средно в малките 

предприятия: 

 
81,14 % 

 
Средно в средните 

предприятия: 

 81,04 % 

 

Средно в големите 

предприятия: 
79,79 % 

 

Средно в микро 
предприятия: 

75,16 % 

 

   37,25 % 

 

Цел(2) 0 0 0 +15%   +15%   +15% 

Изходно положение(3) 0          

Показател 2  

Дял на предприятия, които 

използват общи и 

специализирани 

консултантски услуги. 

 

Преименуван 

Брой подкрепени 

предприятия, които 

използват специализирани 

консултантски услуги15 

Постигнати резултати 0 0 0 0 0  0   0 

Цел 0 0 0 120     580 580 

Изходно положение 0          

Показател 3  
Намаляване на средната 

възраст на технологичното 

оборудване в подкрепените 

Постигнати резултати 0 0 8,53 % средно в 
подкрепените 

предприятия, 

като: 
- малки 

Средно в 
подкрепените 

предприятия: 

20,34% 
 

Средно в 
подкрепените 

предприятия: 

12,58% 
 

Средно в 
подкрепените 

предприятия: 

29,82 % 
 

   12,58 % 

                                                           
14

 Показател 1 „Нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия (%)― е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № 

C(2012) 5768; 

 
15

 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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201

5 

Общо 

предприятия.
16

 

 

предприятия: 

10,2 %; 

- средни 
предприятия: 

3,55 %. 

Средно в малките 

предприятия: 

13,02 % 
 

Средно в средните 

предприятия: 
71,23% 

 

Средно в големите 
предприятия: 

0,06% 
 

Средно в микро 

предприятия: 

21,84 % 

Средно в малките 

предприятия: 

10.44 % 
 

Средно в средните 

предприятия: 
12,58% 

 

Средно в големите 
предприятия: 9,96 % 

 
Средно в микро 

предприятия: 

32 % 

Средно в малките 

предприятия: 

 30,70% 
 

Средно в средните 

предприятия: 
27,75 % 

 

Средно в големите 
предприятия:  

12,86 % 
 

Средно в микро 

предприятия: 

47,82 % 

Цел 0 0  35,5%   30%   30% 

Изходно положение 45,5%          

Показател 4  

Брой на подкрепени МСП, 

които въвеждат в употреба 

нови технологии/ продукти 

 

Преименуван 

Брой на подкрепени 

предприятия, които 

въвеждат в употреба нови 

технологии/ продукти
17

 

 

Постигнати резултати 0 0 5 МСП, в т.ч: 

4 малки 
предприятия и 

едно средно 

предприятие 
  

 65 МСП, в т.ч: 

 
8 микро предприятия 

43 малки предприятия  

14 средни 
предприятия 

60 МСП, в т.ч: 

 
3 микро предприятия 

24 малки 

предприятия 
33 средни 

предприятия 

131 МСП, в т.ч: 

 
 21 микро 

предприятия 

 54 малки 
предприятия 

56 средни 

предприятия 

247 МСП, 

в т.ч: 

 

24 микро 

предприят

ия 

119 малки 

предприят

ия 

104 

средни 

предприят

ия 

  508 

Цел 0 0 0 60     550 550 

Изходно положение 0          

Показател 5  

Брой сертификати въведени 

в подкрепените 

предприятия.  

Да се определи: брой 

сертификати, получени от 
подкрепените предприятия 

Постигнати резултати 0 0 8 броя 

сертификати, в 

т.ч:  
 

6 броя 

сертификати в 
едно голямо 

предприятие; 

 

2 броя 

сертификати в 

172 броя сертификати, 

в т.ч:  

 
36 броя сертификати в 

големи предприятия; 

 
89 броя сертификати в 

малки предприятия. 

 

29 броя сертификати в 

средни предприятия; 

151 броя 

сертификати, в т.ч:  

 
7 броя сертификати в 

големи предприятия; 

 
76 броя сертификати 

в малки предприятия. 

 

38 броя сертификати 

в средни 

 246 броя 

сертификати, в т.ч:  

 
 28 броя 

сертификати в 

големи 
предприятия; 

 

102 броя 

сертификати в 

малки 

135 броя 

сертифик

ати, в т.ч:  

 

 22 броя 

сертифик

ати в 

големи 

предприят

ия; 

 

  712 

                                                           
16

 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; 

 
17

 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 2013 2014 201

5 

Общо 

две малки 

предприятия. 

 

18 броя сертификати в 

микро предприятия; 

предприятия; 

 

30 броя сертификати 
в микро предприятия; 

предприятия. 

 

49 броя 
сертификати в 

средни 

предприятия; 
 

67  броя 

сертификати в 
микро 

предприятия; 

60 броя 

сертифик

ати в 

малки 

предприят

ия. 

 

47 броя 

сертифик

ати в 

средни 

предприят

ия; 

 

6  броя 

сертифик

ати в 

микро 

предприят

ия; 

Цел 0 0 0 200     537 537 

Изходно положение 0          

Показател 6  

Брой организации, 

участващи в мрежата от 

организации в подкрепа на 

бизнеса
18

 

Постигнати резултати 0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 34   68   68 

Изходно положение 0          

Показател 7  

Процент предприятия/ 

предприемачи, които 

използват услуги от 

мрежата от организации в 

подкрепа на бизнеса
19

 

Постигнати резултати 0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 7%   20%   20% 

Изходно положение 0          

Показател  8  

Ниво на удовлетвореност на 

предприятията, получили 

услуги от консултантски 

организации
20

 

Постигнати резултати 0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 3   4   4 

Изходно положение 0          

                                                           
18

 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; 

 
19

 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; 

 
20

 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; 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201

5 

Общо 

Показател  9  

Брой регионални бизнес 

инкубатори създадени/ 

обновени 

Преименуван 

Брой подкрепени 

регионални бизнес 

инкубатори създадени/ 

обновени
21

 

Постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0   0 

Цел 0 0 0 0     25-

27 

25-27 

Изходно положение 0          

Показател 10  
Дял енергия от ВЕИ спрямо 

общото количество енергия, 

потребявано от 

подкрепените предприятия. 

 

Преименуван: 

Инсталирана ВЕИ мощност 

в подкрепените 

предприятия (kWh)22 

Постигнати резултати 
 

0 0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 0   0  33 33 

Изходно положение 0          

Показател 11  

Брой енергийно ефективни 

технологии/процеси/решени

я, въведени в подкрепените 

предприятия
23

 

Постигнати резултати 0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 55   250   250 

Изходно положение 0          

Показател 12  

Брой клъстери – създадени/ 

подкрепени вече 

съществуващи 

Постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 0   0 

Цел 0 0 0 0     23 23 

Изходно положение 0          

Нов индикатор 
 

Брой проекти, които 

въвеждат енергийно 

ефективни 

технологии/процеси/решени

я
24

 

Постигнати резултати 0 0 0 0 0 0 13   13 

Цел 0 0 0 0     332 332 

Изходно положение           

                                                           
21

 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; 

 
22

 Показател 10 „Дял енергия от ВЕИ спрямо общото количество енергия, потребявано от подкрепените предприятия.― e преименуван на „Инсталирана ВЕИ мощност в 

подкрепените предприятия (kWh)― с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 

 
23

 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; 

 
24

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

5768; 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201

5 

Общо 

 

Нов индикатор 

 

Брой въведени ко-

генерационни инсталации 

във подкрепените 

предприятия
25

 

 

Постигнати резултати       0   0  

Цел 0 0 0 0 0 0   33 33 

Изходно положение           

Нов индикатор 

 

Километри 

изградена/рехабилитирана 

газова връзка със 

съответното борудване
26

  

Постигнати резултати       0    

Цел 0 0 0 0 0 0   50 50 

Изходно положение           

Нов индикатор 

 

Брой закупени и 

инсталирани компресорни 

станции
27

  

Постигнати резултати       0    

Цел 0 0 0 0 0 0   1 1 

Изходно положение           

 
58,33% 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, през отчетния период се намират или в процес на изпълнение, или все още не са стартирали.  

 

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 в  етап на 

изпълнение (BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори‖; BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в 

България" и BG161PO003-2.4.02 "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. 

 

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, чието изпълнение стартира през 2013 г. През 2013 г. са предприети мерки за преодоляване на идентифицираните 

трудностите/ рисковете, свързани с изпълнението на проекта и са изготвени анализи и предложения за разделяне на проекта на етапи, като е предвидено 

същинското изграждане на газопровода да се осъществи в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност‖ през програмния период 2014-2020.  

 

При стойностите на индикаторите, проследяващи успеха на процедурите в областта на въвеждане на енергийно ефективни решения в предприятията се 

отчита минимален напредък, тъй като процедурите, допринасящи за постигане на стойностите им се намират в процес на изпълнение (BG161PO003-2.3.01 

                                                           
25

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

 
26

 „Километри изградена/рехабилитирана газова връзка със съответното борудване― е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 

 
27

 „Брой закупени и инсталирани компресорни станции― е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 
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„Инвестиции в „зелена индустрия‖) или продължават да са отворени за кандидатстване и през 2013 г. (BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена 

икономика‖), като 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‖, 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 от страна на кандидатите, което създава затруднения при подготовката, подаването и оценката на проектните 

предложения. През отчетния период са предприети мерки за оптимизиране на условията за кандидатстване с цел максимално ускоряване на усвояването на 

средствата по процедурата и удължаване на крайния срок за подаване на проекти пред ДО.  

 

 

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 проектни предложения по 3 

процедури както следва:  

 Към крайния срок за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична 

модернизация в малки и средни предприятия‖ - 27.12.2013г., са получени 1168 проектни 

предложения, като оценката ще се извърши през първото тримесечие на 2014 г. 

 По процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика‖ в рамктие на 

отчетния период са получени 274 проектни предложения, оценени в рамките на 10 

оценителни доклада.  

 По процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България‖ са 

постъпили 156  проектни предложения.    

Сключени са общо 274 договора със стойност на предоставената БФП в размер на 153 983 055.38 лева 

(78 730 286.06 eвро), което представлява 16,79 % от стойността на договорените средства по 

Приоритетна ос 2. 

Данните за постигнатия финансов напредък по Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност‖ към 

31.12.2013 г. показват, че към края на отчетния период договорената безвъзмездна финансова помощ 

представлява 88.62 % от общия бюджет на приоритетната ос, като изплатените средства (авансови, 

междинни и окончателни плащания) възлизат на 49,09 % от общия бюджет.  

С най-голям интерес от страна на бенефициентите по програмата са процедурите за технологична 

модернизация - подадените проекти по тези процедури представляват 44,77 % от общия брой на 

всички подадени проекти по програмата към 31.12.2013 г., а общият брой на сключените договори 

представлява 34,74 % от всички подадени проектни предложения по този вид процедури. 

Популярността на процедурите за технологична модернизация се потвърждава и от самите 

бенефициенти, които по време на проведени фокус-групи, интервюта и анкетни проучвания 

отбелязват, че имат най-голяма необходимост от технологично обновление в предприятията и това са 

процедурите, които се доближават в най-голяма степен до техните нужди и очаквания от програмата. 

Технологичното обновление е неразривно свързано и с въвеждането на иновации (т.е. въвеждане на 

иновативни за предприятието технологии), поради което този тип процедури имат принос и към 

иновативното развитие. 

В рамките на Приоритетна ос 2 е и изпълнението на пилотната процедура BG161PO003-2.3.02 

„Енергийна ефективност и зелена икономика‖, при която част от дейностите по оценка и 

верификация са възложени на външни изпълнители, притежаващи необходимата експертиза. Основно 

предизвикателство  в хода на изпълнение на процедурата до момента се оказа дългият период на  

оценка на проектите  от страна на Асистента по проекта поради от една страна концентрацията на 

голям брой проекти в кратък период от време (само за последния месец преди крайния срок за 

подаване на проекти пред Асистента са подадени над половината от всички проекти) и от друга – 

спецификата на процедурата, позволяваща многократното връщане за корекции на проектите с цел 

постигане на съответствие с правилата. 

По отношение на териториалното въздействие на ПО 2 с най-масов характер и най-голяма значимост 

за развитието на икономиката в отделните региони е област на въздействие 2.1 „Подобряване на 

технологиите и управлението в предприятията―, където се регистрира най-равмномерно 

разпределение на проектите, съпроводено с нормален цикъл на изпълнение, включително и по 

отношение на верифицираните разходи. 

Броят на прекратените проекти намалява с всяка следваща процедура за технологична модернизация 

в МСП, което показва, че бенефициентите повишават капацитета си за управление на проекти и се 

„учат‖ паралелно с процеса на изпълнение на програмата. 

 

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 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 

„Технологична модернизация на предприятията”  

Изпълнението на дейностите по проектите по всички договори за безвъзмездна финансова помощ е 

приключило в началото на 2010 г., като са подадени общо 49 финални отчета, като впоследствие са 
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прекратени два договора.   

Изплатените средства до края на 2013 г. са 11 963 535.85 лв. (6 116 952.58 евро).Дейностите и 

разходите по 2 от договорите не са одобрени и не са верифицирани. В рамките на отчетния период е 

извършено преразглеждане на предходно неверифициран отчет и на друг – след приключен сигнал 

със съмнение за нередност. В резултат, през 2013 г. са извършени окончателни плащания към двамата 

бенефициенти..  

От началото на изпълнението на процедурата до края на отчетния период са проведени общо 194 

посещения на място. Само през 2013 г. са осъществени 13 проверки на място, като 11 от проверките 

са извършени в съответствие с Годишния план за проверки на място за 2013 г. с цел последващ 

мониторинг на постигнатите резултати и устойчивост на резултатите. Две от проверките на място са 

извършени във връзка с възобновени проверки на два от представените финални отчети. 

Постъпили са два сигнала за нередности, които са разгледани съгласно процедурата, разписана в 

наръчника на УО. Регистрирана е една нередност, случаят за която е предаден на компетентните 

органи. 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.02„Покриване на 

международно признати стандарти” – Постъпили са два сигнала за нередности, които са 

разгледани съгласно процедурата, разписана в наръчника на УО. 

 

 

• Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.03 

„Покриване на международно признати стандарти”  

Към 31.12.2013 г. изпълнението на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по 

процедурата е приключило. Договарящият орган е верифицирал всички представени междинни и 

финални отчети. През отчетния период са осъществени 33 посещения на място, съгласно утвърдения 

Годишен план за посещения на място за 2013 г. на изпълнените ДБФП, с цел осъществяване на 

последващ мониторинг след приключване изпълнението на проектите. 

От началото на изпълнение на процедурата до края на отчетния период са прекратени общо 67 

договора и са приключили успешно 114 договора с размер на БФП, възлизащ на на 2 646 011.98 лв. (1 

352 905.19 евро). Няма постъпили сигнали за нередностиИма една регистрирана нередност, която 

след възстановяване на средствата от страна на бенефециента е приключена. 

Общата сума на платените средства към 31.12.2013 г. е 2 638 411.24 лева (1 349 018.94 евро) по 108 

договора, като през 2013 г. няма извършени плащания. 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/2.1.04 

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 
Изпълнението на сключените ДБФП по процедурата е приключило. По процедурата са прекратени 

общо 60 ДБФП с размер на договорената БФП 41 969 538.93 лв. (21 459 013.67 евро), в резултат на 

което са изпълнени общо 112 договора. Подадени са общо 123 отчета, от които 11 междинни и 112 

финални. От подадените 112 финални отчета 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 е 

одобрен.   

Общата сума на платените средства към 31 декември 2013 г. е 51 518 463.96 лева (26 341 376.40 eвро), 

като по 111 договора са извършени окончателни плащания.  

През отчетния период са осъществени 40 посещения на място, съгласно утвърдения Годишен план за 

посещения на място за 2013 г., на изпълнените ДБФП, с цел осъществяване на последващ мониторинг 

след приключване изпълнението на проектите. 

Няма постъпили сигнали за нередности в отчетния период. Има една регистрирана нередност, която 

все още не е приключена. 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.05 

„Технологична модернизация в големи предприятия”  

Процедурата е обявена на 15.10.2008 г. Подписани са 42 договора за безвъзмездна финансова помощ. 

33 големи предприятия успешно са приключили изпълнението на проектите и са получили 

окончателно плащане. Общият брой на прекратените договори по процедурата е 9. През отчетния 

период са извършени 14 проверки на място, свързани с проследяване на устойчивостта на 

приключилите проекти (последващ мониторинг). Постъпил е един сигнал за нередност по който е 

регистрирана нередност. Има средства за възстановяване, към 31.12.2013 г. текат съдебни процедури. 
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Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 64 517 895.01 лв. (32 987 981.91 евро) 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.06 

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 

В изпълнение на влезли в сила решения на Административен съд София - град (№ 1930/26.04.2011 г. 

и № 3893/10.08.2011 г.) и на Върховен административен съд, съответно № 3258/06.03.2012 г. и № 

6124/02.05.2012 г., на 14.01.2013г., се проведе заседание на оценителната комисия за повторна оценка 

на проектни предложения, подадени от „3 А Стийл― ООД и „Тисина― ЕООД.С Решение № РД-16-

382/06.03.2013г. на Ръководителя на ДО се одобряват за финансиране 2 проектни предложения с 

обща стойност на БФП в размер на 529 180.78 лв. (270 565.84 евро). 

В резултат на процедурата по договаряне, проведена в периода 06.03.2013 г. -  30.05.2013,г., е 

установено, че кандидат, „3 А Стийл― ООД  не отговаря на изискванията за допустимост и с него не е 

сключен договор за БФП. Другият кандидат, „Тисина― ЕООД, е  представил всички необходими 

документи в изискуемия формат и отговаря на изискванията за допустимост. В резултат на това, с 

него е сключен договор със стойност на БФП в размер на 219 610.30 лв. (112 284.96 евро). 

Сключени са 195 договора с обща стойност на предоставената БФП  97 394 457.38 лева (49 796 995.33 

евро). 

От началото на изпълнение на процедурата до края на отчетния период са прекратени общо 47 

договора, като през 2013 г. са прекратени 12 договора. Общият размер на безвъзмездната финансова 

помощ по прекратените договори възлиза на 24 043 388.48 лв. (12 293 189.33 евро). 

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към края на отчетния период са подадени 

общо 170 отчета, от които 25 междинни отчети и 145 финални, като за отчетния период са проверени, 

верифицирани и платени 25 финални отчета.  

В отчетния период са верифицирани и платени 25 финални отчета и са извършени 54 посещения на 

място, свързани с представено искане за възстановяване на средства или с цел осъществяване на 

последващ мониторинг след приключване изпълнението на проектите. Постъпили са два сигнала за 

нередности, които са разгледани съгласно разписаната процедура. Регистрирани са две нередности, 

едната от които е предадена на компетентните органи за проверка на фактите и обстоятелствата. 

Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 67 653 949.99 лв. (34 591 445.95 евро). 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.07 

„Технологична модернизация в големи предприятия” 

В изпълнение на влезли в сила решения на Административен съд София – град и Върховен 

административен съд, съответно № 3536/15.07.2011 г. и № 9225/26.06.2012 г., на 14.01.2013 г. се 

проведе заседание на оценителната комисия за повторна оценка на проектно предложение, подадено 

от „Солвей Соди― АД.  С Решение № РД-16-336/28.02.2013 г. на Ръководителя на ДО се одобрява за 

финансиране едно проектно предложение с обща стойност на БФП в размер на 1 603 000 лв. 

(819 600.89 евро). 

В резултат от проведената в периода 05.03.2013 г. - 16.04.2013 г. процедура по договаряне е 

установено, че кандидататът „Солвей Соди― АД отговаря на изискванията за допустимост и с него е 

сключен договор за БФП в размер на 1 603 000 лв. (819 600.89 евро). 

Към 31.12.2013 г. един договор е в етап на изпълнение, приключени са 18 договора. Размерът на 

безвъзмездната финансова помощ по тях е 45 437 585.31 лв. (23 232 224.82 eвро). Прекратени са 3 

договора, с размер на безвъзмездна помощ 9 681 539.78 лв. (4 950 092.69 евро). 
Извършени са 48 посещения на място, свързани с представено искане за възстановяване на средства 

или с цел осъществяване на последващ мониторинг след приключване изпълнението на проектите. 

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31.12.2013 г. са верифицрани и 

платени общо 20 отчета, от които 2 междинни и 18 финални отчета. Постъпил е един сигнал за 

нередност, който е разгледан съгласно разписаната процедура и е регистрирана нередност в началото 

на 2014 г.  

Общата сума на платените средства към 31.12.2013 г. е 45 437 377.35 лв. (23 232 118.49 евро) по 18 

договора, като по всички тях са извършени окончателни плащания.  

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08 

„Покриване на международно признати стандарти”  

Процедурата е обявена на 01.07.2010 г. с Решение № 3МС-01-1/14.04.2011 г. на Ръководителя на ДО 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата. Одобрени за финансиране са 243 

проектни предложения с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по тях в размер на 19 

044 321.13 лева (9 737 356.13 евро). Към 31.12.2011 г. са сключени 224 договора с размер на 
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безвъзмездната финансова помощ 17 893 552.48 лева (9 148 968.44 евро). Общият брой на 

прекратените договори по процедурата е 42. Приключило е изпълнението на договорите за БФП по 

процедурата. Извършени са всички плащания по одобрените финансови и технически отчети. През 

отчетния период са извършени 62 проверки на място, свързани с проследяване на устойчивостта на 

приключилите проекти (последващ мониторинг). Постъпили са два сигнала за нередности, които са 

разгледани съгласно разписаната процедурата. Регистрирана е една нередност, която след 

възстановяване на неправомерно получените средства е приключена и закрита. 

Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 13 247 733.80 лв. (6 773 562.63 евро). 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.10 

“Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”  

Процедурата е обявена на 11.12.2010 г. с краен срок за подаване на проекти 14.03.2011 г. и общ 

размер на безвъзмездната финансова помощ 19 558 300 лева (10 000 000 евро). В рамките на крайния 

срок за кандидатстване по процедурата са постъпили 32 проектни предложения. Сключени са 22  

договора за безвъзмездна финансова помощ през декември 2011 г. с общ размер на безвъзмездната 

помощ – 4 990 383.31 лева (2 551 581.60 евро). 

 Към края на 2013 г. в етап на изпълнение са 3 договора. Общият  броя на прекратените договори по 

процедурата е 5 с обща стойност на безвъзмездната помощ 1 306 518.75 лв. (668 022.67 евро). Три от 

прекратяванията са извършени през 2013 г.  

За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са платени 5 междинни  и 12 финални отчета. Извършени са 

17 посещения на място, свързани с представено искане за възстановяване на средства или с 

проследяване напредъка на изпълнение на проектите. Постъпил е един сигнал за нередност, който е 

разгледан съгласно разписаната процедура. Регистрирана е нередност, която след възстановяване на 

неправомерно получените средства е приключена и закрита. 

Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 2 830 944.35 лв. (1 447 461.06 евро). 

 

• Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 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 (683 923.50 евро) и по този начин общите налични 

средства по процедурата достигат до 99 129 117.59 лв. (50 683 913.01 евро).   

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 ДО . В резултат на 

това са сключени 6 договора със стойност на БФП в размер на 4 663 612.34 лв. ( 2 384 467.12 евро).     

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.  

През отчетния период са подадени 13 междинни и 76 финални отчета. Извършени са 101 посещения 

на място, свързани с проследяване изпълнението и напредъка по проектите или във връзка с подадени 

междинни/финални отчети. Постъпили са три сигнала за нередности, които са разгледани съгласно 

разписаната процедура. Няма регистрирани нередности. 

Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 76 827 461.14 лв. (39 281 859.67 евро). 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 

„Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за 

управление в предприятията” 

Общите налични средства по процедурата, съгласно Насоките за кандидатстване, възлизат на 48 895 

750  лв. (25 000 000 евро).  

Оценката и първите три етапа от процедурите по договаряне са приключили през 2012 г. и са 

подробно описани в Годишния доклад за 2013 г.. 

Предвид наличието на останал финансов ресурс след проведените три етапа по договаряне в размер 

на 2 013 948.88 лв.  (1 029 715.71 евро) (в т.ч.: за „микро‖ предприятия – 205 779.54 лв. (105 215.02 

евро), за „малки‖ предприятия – 1 137 839.20 лв. (581 776.86 евро), за „средни‖ предприятия – 

456 191.15 лв. (233 250.40 евро) и за „големи‖ предприятия – 214 138.99 лв. (109 489.20 евро)), екипът 

по договаряне предлага да бъдат поканени за подписване на договори за безвъзмездна финансова 
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помощ общо 7 кандидати от резервния списък.  

Във основа на проведения четвърти етап от процедурата по договаряне, екипът по договаряне е 

констатирал, че 5 броя от поканените за сключване на договор кандидати отговарят на изискванията 

за допустимост, а 2 от кандидатите са изпратили писма за отказ от сключване на договор. Сключени 

са 5 договора със стойност на БФП - 1 223 962.50 лв. (625 802.09 евро).Общата налична сума след 

приспадане на договорената безвъзмездна помощ в рамките на четвъртия етап от договаряне е: 

789 986.38 лв. (403 919.81 евро), в т.ч.: за „микро‖ предприятия – 205 779.54 лв. (105 215.02 евро), за 

„малки‖ предприятия – 34 251.70 лв.  (17 512.88  евро), за „средни‖ предприятия – 335 816.15 лв. 

(171 702.70 евро) и за „големи‖ предприятия – 214 138.99 лв. (109 489.20 евро) 

В резултат от проведения пети етап от процедурата по договаряне е установено, че трима от 

кандидатите отговарят на изискванията за допустимост. Сключени са 3 договора със стойност на 

БФП в размер на 312 185.50 лв. (159 617.91 евро).  

Въз основа на проведените четвърти и пети етапи по договаряне, в периода 01.01.2013г. – 31.12.2013 

г. по процедурата са сключени 8 договора със стойност на БФП -  1 536 148 лв. (785 420 евро). 

Към 31.12.2013 г. прекратените договори по процедурата са 14 броя с обща стойност на 

безвъзмездната финансова помощ в размер на 3 483 893.15 лв. (1 781 313.60 евро). 

До края на 2013 г. са верифицирани и платени 61 междинни и 137 финални отчети. Извършени са 268 

посещения на място след представени междинни/финални отчети или с цел проследяване напредъка 

на проектите. Постъпили са 12 сигнала за нередности, които касаят пет отделни проекта и са 

регистрирани с индекси към основния сигнал. Същите са разгледани съгласно разписаната 

процедура. Регистрирани са две нередности, които след възстановяване на неправомерно изплатените 

средства са приключени и закрити. 

Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 26 793 509.63 лв. (13 699 514.08 евро). 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 

През февруари 2013 г. е одобрен окончателният VII-ми доклад от проведеното договаряне по 

процедурата с предложение за издаване на 18 решения за отказ за предоставяне на БФП на 

кандидати, които са били обект на документална проверка в края на 2012 и началото на 2013 г. С 

доклада е предложено сключване на договори с 3-ма кандидати от Списъка с резервни проектни 

предложения по процедурата с обща стойност на БФП: 3 296 926.19 лв. (1 685 717.45 евро), 

разпределена съобразно категорията на предприятията, както следва:  малко  предприятие: 2 броя с 

обща стойност на БФП - 1 366 969.97 лв. (698 931.36 евро); средно  предприятие: 1 брой с обща 

стойност на БФП - 1 929 956.22 лв. (986 786.06 евро).    

Поради наличието на останал финансов ресурс след издаване на 18-те решения за отказ, са поканени 

за извършване на документална проверка и сключване на договори общо 24 кандидати (16 от 

категория малко предприятие и 8 от категория средно) от резервния списък по поредността на 

класирането им в съответната категория.  

На 11.04.2013 г. е одобрен окончателният VIII-ми доклад от проведеното договаряне, в който е 

предложено сключване на договори с 14 кандидати от резервния списък с обща стойност на БФП: 

10 826 460.14 лв. (5 535 566.08 евро), разпределена съобразно категорията на предприятията, както 

следва:  малко  предприятие: 9 броя с обща стойност на БФП - 4 957 797.77 лв.; средно  предприятие: 

5 броя с обща стойност на БФП - 5 868 662.37 лв.   

На 29.04.2013 г. е одобрен окончателният IX-ти доклад от проведеното договаряне, с който е 

предложено издаване на решения за отказ за предоставяне на БФП на 6 от останалите допълнително 

поканените кандидати, в резултат от одобрения Седми доклад. Предложено е сключване на договори 

с 4-ма кандидати от резервния списък с обща стойност на БФП: 1 993 197.15 лв. (988 443.16 евро), 

разпределена съобразно категорията на предприятията, както следва:  малко  предприятие: 2 броя с 

обща стойност на БФП - 1 365 820.65 лв.; средно  предприятие: 2 броя с обща стойност на БФП - 

627 376.5 лв. Поради наличието на останал финансов ресурс след издаване на новите 6 решения за 

отказ са поканени за извършване на документална проверка и сключване на договор още 3-ма 

кандидати от резервния списък, всички от категория малко предприятие.  

На 01.07.2013 г. е одобрен окончателният X-ти доклад от проведеното договаряне, в който е 

предложено сключване на договори с 2-ма от 3-мата кандидати, предложени в IX-ти доклад, с обща 

стойност на БФП: 1 025 594.30 лв. (524 386.08 евро), категория малко  предприятие.   

На 10.07.2013 г. е одобрен окончателният XI-ти доклад от проведеното договаряне, в който е 

предложено сключване на договор с един от 3-мата кандидати, предложени в IX-ти  доклад, с обща 

стойност на БФП: 684 985 лв.  (350 232.64 евро),  категория малко  предприятие.  

С това общият брой кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, с които 
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през 2013 г. са сключени договори за БФП е 24 броя, с обща стойност на БФП към момента на 

сключване на договорите: 17 827 162.78 лв. (9 115 023.40 евро), разпределена съобразно категорията 

на предприятията, както следва:  микро предприятие: няма; малко  предприятие: 16 броя с обща 

стойност на БФП - 9 401 167.69 лв.; средно  предприятие: 8 броя с обща стойност на БФП - 

8 425 995.09 лв. 

Сключени са общо 321 договора с общ размер на БФП - 229 066 890.40 лв. (117 121 837.81 евро).  

Прекратени са общо 22 договора, с размер на безвъзмездна помощ 13 892 127.32 лв. Към 31.12.2013 г. 

в етап на изпълнение са 137  договора. Подадени са 37 междинни и 203 финални отчета и са 

извършени 281 посещения на място след представени междинни/финални отчети и проследяване на 

напредъка на проектите. Постъпили са два сигнала за нередности, които са разгледани съгласно 

разписаната процедура. Няма регистрирани нередности. 

Към 31.12.2013 г. плащанията по процедурата възлизат на 106 593 177.44 лв.( 54 501 062.19 евро). 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.01 

„Инвестиции в „зелена индустрия“.  

През 2013 г. подкрепа по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия‖ 

получават 29 големи предприятия за преодоляване на негативното влияние, което оказват  върху 

околната среда. Процедурата е обявена на 17.11.2011 г. като открита процедура за конкурентен 

подбор на проекти с краен срок за кандидатстване – 15.02.2012 г. Общият размер на одобрените за 

финансиране проекти по процедурата е 77 141 826.10 лв. (39 442 594.39 евро),. Сключени са общо 30 

договора за безвъзмездна финансова помощ. В процес на изпълнение са 27 договора – за отчетния 

период е прекратен 1 договор по инициатива на бенефициента и 2 договора успешно са приключили с 

извършено окончателно плащане от страна на УО.  

Извършени са 13 посещения на място след представени междинни/финални отчети или с цел 

проследяване напредъка на проектите.  

Няма постъпили сигнали за нередности и регистрирани нередности. 

Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 9 792 009.61 лв. (5 006 651.81 евро). 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 

„Енергийна ефективност и зелена икономика” 

Процедурата е обявена на 28.06.2012 г. като открита процедура за подбор на проекти, покриващи 

определени изисквания за качество, без краен срок за кандидатстване и общ размер на 

безвъзмездната финансова помощ – 293 374 500 лв. (150 000 000 евро). Първоначално, срокът за 

приемане на проектни предложения от Договарящия орган е 31.10.2013 г. С оглед на големия брой 

проекти, подадени пред Асистента по проекта (АП) до 30.09.2013 г. и с цел осигуряване на 

възможност тези проекти да могат да бъдат подадени и пред ДО, крайният срок за подаване на 

проектните предложения пред  Договарящия орган е удължен до 31.01.2014 г. 

Към 30.09.2013 г., определен като краен срок за подаване на проекти пред АП, са получени общо 773 

проекта. Към 31.12.2013 г. в Договарящия орган са постъпили 274 броя проектни предложения. Те са 

оценени в рамките на 10 доклада на Оценителната комисия по процедурата, с които се одобряват за 

финансиране 257 проектни предложения с обща стойност на БФП в размер на 171 510 197.35 лв. 

(85 935 563.35евро): 

 С Решение № РД-16-520/08.04.2013 г. на Ръководителя на ДО относно резултатите от 

приключила в периода 04.03.2013 – 28.03.2013 оценка на постъпили проектни предложения 

одобрени за финансиране са 5 проекта със стойност на БФП в размер на 1 063 145.29 лв. 

(543 585.89 евро).  

 С Решение № РД-16-699/10.05.2013 г. на Ръководителя на ДО относно резултатите от  

приключила в периода 08.04.2013 – 22.04.2013 оценка, одобрени за финансиране са 2 

проектни предложения със стойност на БФП в размер на 222 789.20 лв. ( 113 912.05 евро).   

 С Решение № РД-16-779/29.05.2013 г. на Ръководителя на ДО относно резултатите от  

приключила в периода 07.05.2013 – 22.05.2013 оценка, одобрени за финансиране са 5 

проектни предложения със стойност на БФП в размер на 3 887 467.15 лв. (1 987 660.88 евро).   

 С Решение № РД-16-1008/22.07.2013 г. на Ръководителя на ДО относно резултатите от  

приключила в периода 03.06.2013 – 28.06.2013 оценка, одобрени за финансиране са 13  

проектни предложения със стойност на БФП в размер на 3 178 256.42 лв. (1 625 041.63 евро).   

 С Решение № РД-16-1065/06.08.2013 г. на Ръководителя на ДО относно резултатите от  

приключила в периода 01.07.2013 – 29.07.2013 оценка, одобрени за финансиране са 15 

проектни предложения със стойност на БФП в размер на 3 787 769.89 лв. (1 936 685.69 евро).  
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 С Решение № РД-16-1297/25.09.2013 г. на Ръководителя на ДО относно резултатите от  

приключила в периода 01.08.2013 – 30.08.2013 оценка одобрени за финансиране са 37  

проектни предложения със стойност на БФП в размер на 19 925 251.42 лв.. (10 187 775.54 

евро).  

 С Решение № РД-16-1375/08.10.2013 г. на Ръководителя на ДО относно резултатите от  

приключила в периода 02.09.2013 – 30.09.2013 оценка, одобрени за финансиране са 22  

проектни предложения със стойност на БФП в размер на 14 854 430.91 лв (7 595 066.42 евро).  

 С Решение № РД-16-1584/13.11.2013 г. на Ръководителя на ДО относно резултатите от  

приключила в периода 01.10.2013 – 31.10.2013 оценка, одобрени за финансиране са 83  

проектни предложения със стойност на БФП в размер на 65 089 961.25 лв. (33 280 479.21 

евро).   

 С Решение № РД-16-1708/04.12.2013г. на Ръководителя на ДО относно резултатите от  

приключила в периода 01.11.2013 – 29.11.2013 оценка, одобрени за финансиране са 53 

проектни предложения със стойност на БФП в размер на 41 229 407.25 лв. (21 080 584.54 

евро).   

 С Решение № РД-16-20/10.01.2014 г. на Ръководителя на ДО относно резултатите от  

приключила в периода 02.12.2013 – 14.12.2013 оценка одобрени за финансиране са 22 

проектни предложения със стойност на БФП в размер на 18 271 718.57 лв. (9 342 324.65 евро).    

В резултат от поетапно извършените процедури по договаряне след одобрението на всеки един от 

горепосочените оценителни доклади, към 31.12.2013г. са сключени общо 178 договора с размер на 

безвъзмездната финансова помощ 107 651 664.33 лв.  (55 042 266.24 евро). В началото на 2014 г. 

предстои сключването на договори с кандидатите, одобрени за финансиране, съгласно издадени 

решения № РД-16-1708/04.12.2013г. и № РД-16-20/10.01.2014 г. 

През 2013 г. по процедурата са представени 18 бр. финални отчети, от които до 31.12.2013 г. 

окончателно са одобрени и платени 14 бр. Извършени са 19 проверки на място, с цел верификация на 

отчетени дейности и резултати и проследяване на отправени към бенефициентите препоръки. 

Постъпил е един сигнал за нередност, който е разгледан съгласно разписаната процедура. Няма 

регистрирани нередности. 

Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 8 868 721.07 лв. (4 534 574.63 евро). 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 

„Подкрепа за развитието на клъстерите в България” 

Процедурата е обявена на 16.07.2010 г. без краен срок за подаване на проектни предложения с общ 

бюджет в размер на 29 337 450 лв. (15 000 000 евро). С Решение № РД-16-1751/12.12.2012 г. на 

Ръководителя на ДО процедурата е прекратена, считано от 28.12.2012 г., като съгласно решението 

всички проектни предложения, подадени до 28.12.2012г. вкл. ще бъдат разгледани и оценени. 

Постъпилите проектни предложения към 28.12.2012 г. са общо 55 бр., като към 31.12.2012 г. оценката 

на общо 31 проектни предложения, постъпили в рамките на първите единадесет сесии, е приключила 

и е подробно описана в Годишния доклад за 2012 г. 

 С Решение РД-16-1627/22.11.2012 г. на Ръководителя на ДО одобрени за финансиране са 4 проектни 

предложения със стойност на БФП в размер на 782 505.63 лв. (400 088.78 евро). В резултат от 

проведената процедура по договаряне е установено, че четиримата кандидати отговарят на 

изискванията за допустимост и договорите с тях са сключени през месец януари 2013 г.     

 В рамките на XII-та сесия са подадени 5 проектни предложения. С Решение № РД-16-

139/30.01.2013г. на Ръководителя на ДО относно резултатите от проведената в периода 05.10.2012 г. 

- 07.01.2013 г. оценка, 5 проектни предложения са одобрени за финансиране със стойност на БФП в 

размер на 1 226 845.46 лв. (627 276.12 евро). . В резултат от процедурата по договаряне, проведена в 

периода 31.01.2013 г. - 21.03.2013 г. е установено, че 5 кандидати отговарят на изискванията за 

допустимост. 

 В рамките на XIII-та сесия са подадени 8 проектни предложения. С Решение РД-16-442/21.03.2013г. 

на Ръководителя на ДО, в резултат от проведената в периода 05.12.2012  г. - 25.02.2013 г. оценка, са  

одобрени за финансиране 6 проектни предложения със стойност на БФП - 2 392 185.86 лв. (1 

223 105.20 евро), а 2 проектни предложения не са покрили минималните изисквания за получен 

резултат от техническа и финансова оценка и не са предложени за финансиране. Вследствие на 

проведената в периода 22.03.2013 г. - 29.04.2013 г. процедура по договаряне е установено, че 6 

кандидати са представили всички изискани документи и отговарят на изискванията за допустимост.  

 В рамките на XIV-та сесия са подадени 11 проектни предложения. С Решение РД-16-

442/21.03.2013г. на Ръководителя на УО и ДО, в резултат от проведената в периода 04.01.2013 г.  - 

11.03.2013 г. оценка,  одобрени за финансиране са 5 проектни предложения със стойност на БФП - 1 
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392 827.70 лв. (712 141.49 евро), а 6 проектни предложения не са предложени за финансиране. От 

тях 3 бр. не са покрили критериите за административно съответствие и 3 бр. са отхвърлени на етап 

техническа и финансова оценка. В резултат от проведената в периода 09.04.2013 г. - 09.05.2013 г. 

процедура по договаряне е установено, че 5 кандидати са представили всички изискани документи и 

отговарят на изискванията за допустимост.  

 

Въз основа на проведените процедури по договаряне, в периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. по 

процедурата са сключени 20 договора със стойност на БФП в размер на 5 794 364.64 лв. (2 962 611.60 

евро). 

До края на 2013 г. са верифицирани и платени общо 40 междинни/финални отчети, от които 31 през 

2013 г. и са извършени 10 посещения на място. Постъпили са два сигнала за нередности, които са 

разгледни съгласно разписаната процедура. Регистрирана е една нередност, която след 

възстановяване на неправомерно получените средства е приключена и закрита. 

Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 2 266 882.01 лв. (1 159 056.15 евро). 

 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 

„Подкрепа за развитието на клъстерите в България” 

Общите налични средства по процедурата възлизат на 19 558 300 лв. (10 000 000 евро). Основната 

цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез 

предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски 

капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, 

привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни 

технологии и оборудване за общи клъстерни дейности. 

В рамките на крайния срок за кандидатстване - 16.04.2013 г., по процедурата са постъпили 156  

проектни предложения. С Решение № РД-16-1140/16.08.2013г. на Ръководителя на 

Договарящия/Управляващия орган, в резултат от проведената в перода 24.04.2013 г. - 15.07.2014 г. 

оценка, одобрени за финансиране са  42 проекта с обща стойност на БФП в размер на 19 351 105.33 

лв. (9 894 063.05 евро). С горепосоченото решение от 16.08.2013 г. е одобрен и списък на проектни 

предложения, които са преминали успешно етапите на оценката, но за които не е достигнало 

финансиране по процедурата (резервен списък). В резервния списък са включени общо 43 проектни 

предложения със стойност на БФП в размер на  15 147 447.34 лв. (7 744 766.84 евро). 

В резултат от проведената в периода 16.08.2013 г. - 10.12.2013 г. процедура по договаряне е 

установено, че 42 от кандидатите отговарят на изискванията за допустимост, с оглед на което с тях са 

сключени договори за безвъзмездна финансова помощ със стойност на БФП в размер на 19 

351 105.33 лв. ( 9 894 063.05 евро). 

В отчетния период няма верифицирани и платени отчети. Извършени са 4 посещения на място. 

Постъпил е един сигнал за нередност, който е разгледан съгласно разписаната процедура. Няма 

регистрирана нередност. 

Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 977 880.90 лв. (499 990.23 евро). 

 

3.2.3 Доказване на последиците от насърчаването на равните възможности на мъжете и 

жените (когато е целесъобразно). 

Принципът за насърчаване на равните възможности и недопускане на дискриминация е спазен и 

отчетен в процеса на оценка на проектните предложения по процедурите по Приоритетна ос 2, като 

подробна информация относно прилагането му е представена в т. 2.1.6.7 от настоящия доклад. 

 

3.2.4 Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент 

(ЕО) № 1083/2006. За програми по линия на ЕСФ, информацията, изисквана в член 10 от 

Регламент (ЕО) № 1081/2006. 

Неприложимо 

 

3.2.5 Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в 

окончателния доклад). 

Неприложимо 

 

3.2.6 Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им 

 

3.2.6.1 Констатирани значителни проблеми по отношение оценката на проектни предложения 

по  Приоритетна ос 2:  
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През 2013 г. не са идентифицирани проблеми, свързани с оценката на проектни предложения по 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.   

 

3.2.6.2 Констатирани значителни проблеми по отношение на изпълнението на договорите по 

Приоритетна ос 2: 

През 2013 г. са констатирани са трудности от страна на бенефициентите за изпълнение на договорите 

в срок,поради следните причини: 

 Затруднения при осигуряването на финансов ресурс за изпълнение на договорите; 

 Трудности при провеждане на процедурите за избор на изпълнител. . 

3.2.6.3 Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми по отношение на 

изпълнението на договорите по Приоритетна ос 2: 

С оглед преодоляване на трудностите на бенефициентите по отношение изпълнението на проектните 

дейности в срок е издадено Решение № РД-16-157/04.02.2013 г. на Ръководителя на УО, с което на 

бенефициентите се предоставя възможност за удължаване на договорите за безвъзмездна финансова 

помощ с до 12 месеца над допустимите съгласно Насоките за кандидатстване.по процедурите по 

Приоритетна ос 2.  
 

3.2.7 Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от 

Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

Не са установени.  

 

3.3 Приоритет 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията” 

3.3.1 Постигане на целите и анализ на напредъка   

Правителството на Република България е направило избор за изпълнение на Инициативата JEREMIE 

чрез създаването на Холдингов Фонд, съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, който 

предвижда 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 2013 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 (прекратен), 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 

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 2013 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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Индикатор
28

 

Нарастване % 

предприятия, 

които получават 

заеми 

Постигнат 
резултат 

0 0 0 0 0*     0 

Цел 0 0 0 40%   43%   43% 

Изходно 
положение 

37% 
(2006) 

         

Индикатор
29

 

Дял на Фондове за 

рисков капитал в 

източниците за 

финансиране 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0 0*     0 

Цел 0 0 0 0.5%   0.6%   0.6% 

Изходно 

положение 
0.4%          

                                                           
28

 Индикаторът е отпаднал от 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 

от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13.12.2011 г.  
29

 Индикаторът е отпаднал от 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 
от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13.12.2011 г .  



 61 

Индикатори – Ос 3  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Индикатор
30

 

Дял на 

източниците за 

външно 

финансиране за 

инвестиционните 

нужди на 

предприятията 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0 0**     0 

Цел 0 0 0 

20% 

(банки) 
11% 

(лизинг 

  

23% 

(банки) 
13% 

(лизинг 

  

23% 

(банки) 
13% 

(лизинг 

Изходно 
положение 

18% 

(банки) 
10% 

(лизинг) 

         

Индикатор
31

  

Брой 

инвестиционни 

проекти, 

подкрепени от 

подпомогнатите 

фондове за рисков 

капитал 

 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 10   20   20 

Изходно 
положение 

0          

Индикатор
32

 

Брой 

създадени/развити 

финансови 

инструменти 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0 5     0 

Цел 0 0 0 5   8   8 

Изходно 

положение 
0          

            

Индикатор 133  

Брой създадени/ 

развити финансови 
продукти 

Постигнат 

резултат 
   0 4 2 1   7 

Цел 0   0   5    

Изходно 

положение 
0         0 

Индикатор 234 

Брой предприятия, 

подкрепени чрез 
дългови продукти 

Постигнат 
резултат 

    81 1307 3630   5018 

Цел 0    0    2000  

Изходно 

положение 
0          

Индикатор 335  
Брой предприятия, 

подкрепени чрез 

фондове за рисков 
капитал 

Постигнат 
резултат 

     20 53   73 

Цел 0    0    158  

Изходно 

положение 
0    0      

Индикатор 436  Постигнат 0     20 53   73 

                                                           
30 

Индикаторът е отпаднал от 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 

от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13.12.2011 г.  
31

 Индикаторът е отпаднал от 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 

от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13.12.2011 г.  
32 

Индикаторът е отпаднал от ОПК 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 

от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13.12.2011 г. . 
33

 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 
от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13 декември 2011 г.  
34

 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 

от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13 декември 2011 г. 
35 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 

от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13 декември 2011 г. 
36 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 
от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13 декември 2011 г. 
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Индикатори – Ос 3  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Брой стартиращи 
предприятия, 

подкрепени чрез 

финансови 

продукти 

резултат 

Цел 0    0    195  

Изходно 
положение 

0          

* Стойностите на индикатори 1, 2 и 4 са нулеви, тъй като към края на 2011 г. все още няма сключени договори с финансови 

посредници за съответните инструменти. 

** Индикаторът не може да бъде отчетен на ниво Приоритетна ос. В допълнение в представеният пред ЕК проект за изменение на 

ОПК, одобрен на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13 декември 2011 г., така посоченият индикатор е отпаднал.   

 

3.3.2 Анализ на качеството  

По Приоритетна ос 3 индикатор Брой предприятия, подкрепени чрез дългови продукти е отчетен 

значителен напредък в постигане на целевите стойности, като в действителност е налице преизпълнение 

на заложената целева стойност, което се дължи от една страна от добрите темпове на изпълнение и на 

двата заемни инструменти („Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми― (JER 009/2) и 

„Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска― (JER 009/6)). Изпълнението по втория 

дългов инструмент (Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска (JER 009/6)) стартира 

реално в началото на 2013 г., след подписването на първите оперативни споразумения с четири банки в 

края на 2012 г. и с включването на още три банки в средата на 2013 г. следва да се отчете значителен 

напредък при изпълнението на инструмента към края на 2013 г. – подкрепени 1143 бр. МСП и отдадени 

над 1250 кредита.  

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 2013 

г. реално в изпълнение е единствено „Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне 

на първоначално финансиране― (JER 009/5), който стартира в края на 2012 г., когато са подписани 

оперативните споразумения с избраните два финансови посредника. Регистрираният темп на изпълнение 

на индикатора показва, че постигането на планираната му стойност е напълно възможно. 

Напредъкът по останалите капиталови инструменти е по-слаб поради трудности в набиране на частен 

капитал. Във връзка с преодоляване на това затруднение е разработен и обявен нов финансов инструмент 

„Фондове за съ-инвестиране―, при който на ниво предприятие финансовия посредник следва да инвестира 

50% публично финансиране и останалите 50% следва да бъдат частно финансиране (съфинансиране), като 

е предвидено да бъдат избрани максимално два финансови посредника.  

Предвид обстоятелството, че два от заложените индикатори (1 и 2) вече са постигнати и дори е отчетено 

преизпълнение към края на 2013 г., то може да се направи изводът, че изпълнението на индикаторите до 

2015 г. е напълно постижимо. 

Основна част от усвоения ресурс по приоритетна ос 3  към края на 2013 се дължи на дълговите 

инструменти и фактът, че през 2013 г. те са почти изчерпани, показва, че има сериозно търсене на заемен 

капитал и тези инструменти могат успешно да се приложат и през програмен период 2014-2020. 

Финансовите инструменти притежават висок потенциал и възможности, като генерират значителен 

интерес от страна на бизнеса. Приоритетна ос 3 показва високо ниво на успеваемост в процеса на 

усвояване на средства и постигане на заложените индикатори. 

Преглед на най-важните аспекти в развитието на инициативата през 2013 г.: 

Първоначално финансовите инструменти, които са организирани по инициативата JEREMIE, изпълнявана 

в рамките на Приоритетна ос 3 на ОПК края на 2013 г. са 7 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), инструмент за предоставяне на 

финансиране чрез поделяне на риска (създаден след изменение на ОПК от 2012 г.) и инструмен Фондове 

за съ-инвестиране.  

Развитието на финансовите инструменти разработени по Инициативата JEREMIE към 31.12.2013 г. е 

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. През 2013 г. общият бюджет на инструмента от 392 млн. евро е намален на 301 млн. 

евро, от които 60.2 млн. евро е финансирането по ОПК и 240.80 млн. евро частно финансиране. По 

инструмента са избрани пет финансови посредника: Сибанк, Прокредит Банк, Райфайзенбанк, Уникредит 

Булбанк и ОББ, които към 31.12.2013 г. са предоставили 3 875 кредита на МСП на обща стойност 275,53 

млн. евро. През февруари-март 2013 г. представители на УО и ЕИФ извършиха проверки при три от 
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финансовите посредници по инструмента – СИБАНК, Уникредит Булбанк иОбединена Българска Банка, а 

през месец ноември 2013 г. представители на УО извършиха проверки и при останалите две банки - 

Райфайзен банк и ПроКредит Банк. 

• 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 21 

млн. евро е финансирането по ОПК и 0.21 млн. евро частно финансиране.  

Изборът на финансовите посредници е приключил през първото тримесечие на 2012 г., като са създадени 

два фонда: Eleven и Launch Hub. Eleven управлява фонд с капитал от 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 25 хил. и 200 хил. евро. Другият избран мениджър - LAUNCHub, управлява фонд 

с капитал от 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 30 хил. и 200 хил. евро.  

През ноември 2013 г., когато са подписани оперативните споразумения с избраните финансови 

посредници, са направени първите инвестиции в 73 високо-технологични стартиращи предприятия, 

подбрани от двата фонда от десет прозореца за кандидатстване (с получени над 3000 кандидатури) на 

обща стойност 4,3 млн. евро: 

• Eleven е сключил договори за инвестиции с 47 предприятия до момента на обща стойност на 

инвестициите в размер на 2,6 млн. евро;  

• LaunchHub е сключил договори за инвестиции с общо 26 предприятия на обща стойност в размер на 

1,8 млн. евро. 

През 2014 г. се предвижда да бъдат отворени поне 3 прозореца за кандидатстване от Eleven и 2 прозореца 

за кандидатстване от Launch Hub. 

Налице са и успешни примери за МСП, подкрепени от двата фонда, над 12 предприятия, като Flipps (2,5 

млн. щ. долара) Storpool (1,2 млн. щ. долара), Footballscout (500 хил. щ. долара), VetCloud (100хил. щ. 

долара) и др., които са успели да привлекат допълнителен кръг от инвестиции от външни за фондовете 

инвеститори и бизнес ангели на обща стойност над 4 млн. евро.  

В резултат от дейността на двата фонда по инструмента София се нарежда на трето място в Европа (след 

Лондон и Дъблин), като топ локация за стартиращи предприятия, където регулярно се провеждат срещи и 

с представители на водещи в света рискови инвеститори, акселератори, бизнес инкубатори и др. 

През месец декември 2013 г. представители на УО стартираха проверка на място при един от финансовите 

посредници по инструмента - Launch Hub, която предстои да бъде финализирана през месец януари 2014г. 

• 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 30 

млн. евро, от които 21 млн. евро е финансирането по ОПК  и 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 0.5 – 1.5 

млн.евро годишно в едно предприятие, и обща инвестиция до 4.5 млн. евро, като целта e, чрез полученото 

финансиране фирмата да разшири мащаба на дейността си до регионално / световно ниво. В края на м. 

юли 2013 г., избраният финансов посредник Neveq Capital Partners е набрал необходимия частен капитал в 

размер на 6,2 млн. евро за първо затваряне с общ капитал от около 20,6 млн.евро (14.4 млн.евро ресурс по 

JEREMIE), за да стартира дейността си. Сключено е акционерното споразумение между ЕИФ, избрания 

фонд мениджър и привлечените частни инвеститори. Към края на отчетния период фонд мениджърът 

провежда дю дилижънс на 3 технологични компании за първи инвестиции, като към фонд мениджъра са 

преведени и средства на стойност 728,630 евро за осъществяване на първaтa инвестиция. 

• Финансов инструмент „Мецанин Фонд“ (JER 009/4) 

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 60 млн. евро, от които 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. 

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 2 – 5 млн. евро в едно предприятие, като прогнозния размер на 
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портфолиото е 12-15 предприятия. Към 31.12.2013 г. фондът е успял да набере 30 млн. евро частен 

капитал - ЕБВР – 15 млн. евро, Черноморската банка – 10 млн. евро, други инвеститори – 5 млн.евро. Към 

момента се обсъжда решение във връзка с искането на частните инвеститори за стабилност на 

управлението на ДЖЕРЕМИ след 2015 г. чрез представителство на МИЕ от страна на ЕИФ във фонда.  

• 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 60 млн. евро, от които 30 млн. евро е 

финансирането по ОПК и 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. Поради констатирана липса на 

сериозен напредък при набирането на частен капитал от страна на фонда през 2012 г., през април 2013 г. 

ЕИФ терминира ангажимента си към избрания финансов посредник, като средствата заделени за 

инструмента са пренасочени към инструмента, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска... 

• 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 през 2013 г. е увеличен от 300 млн. Евро на 400 млн. евро, от 

които 200 млн. евро е финансирането по ОПК и 200 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. Първите оперативни споразумения по 

инструмента са сключени в края на 2012 г. (на 21.12.2012 г.) с 4 бр. финансови посредника - Алианц Банк, 

Първа Инвестиционна банка, ПроКредит банк България и Societe Generale Експресбанк, като в 

последствие през 2013 г. по инструмента са привлечени още 3 банки (УниКредит Булбанк, Райфайзен 

банк и ДСК банк). Общата стойност на договорения размер на средствата по линия на ОП 

„Конкурентоспособност― със седемте банки възлиза на 200 млн. евро и се очаква то да доведе до 

създаване на общ портфейл от кредити на стойност 400 млн. евро за подкрепа на приблизително 3300 

предприятия. Към края на 2013 г. общо по инструмента са отпуснати 1253 нисколихвени кредита за над 

170 млн. евро, като средната стойност на лихвите по отпуснатите кредити възлиза на около 3.97 % спрямо 

8.31 % пазарна лихва. Усвояването по инструмента към края на отчетния период възлиза на 42.5 %, като 

следва да се отчете факта, че отдаването на кредити по инструмента стартира реално в началото на 2013 г. 

През декември 2013 г. представители на ЕИФ извършиха две проверки на място по инструмента при 

Първа инвестиционна банка и при Societe Generale Експресбанк, като не са установени нарушения или 

недопуспими МСП транзакции.  

• Финансов инструмент „Фонд(ове) за съфинансиране“ (JER 009/7) 

Целта на инструмента е извършване на инвестиции в рисков капитал в МСП, регистрирани и с основно 

място на стопанска дейност в България, в ранна фаза на развитието на предприятията, във фаза на растеж 

или мецанин капитал, като подкрепата се извършва под формата на  капиталови или квазикапиталови 

вложения. Одобреният бюджет на инструмента, съгласно одобрените от Комитета за наблюдение на ОПК 

критериите за избор на операции по посочения инструмент, е до 20 млн. евро финансирането по ОПК, 

като на ниво предприятие финансовия посредник следва да инвестира 50% публично финансиране и 

останалите 50% следва да бъдат частно финансиране (съфинансиране), като е предвидено да бъдат 

избрани максимално два финансови посредника. Към края на отчетния период от страна на ЕИФ, в 

качеството му на мениджър на Холдинговия фонд по JEREMIE е финализирал оценката на получените 

заявления (19 бр.) за интерес по Покана за заявяване на интерес по финансов инструмент – Фонд(ове) за 

съфинансиране. Резултатите от оценката бяха представени от представителите на ЕИФ по време на 

проведеното на 17.12.2013 г. заседание на Инвестиционния борд и в най-кратък срок предстои подписване 

на споразумения с избраните два финансови посредника по инструмента. Очаква се първите инвестиции 

по инструмента да бъдат направени в МСП през първото тримесечие на 2014 г.  

 

Към 31.12.2013 г. общият размер на разплатените средства от УО по приоритетна ос 3 на ОП 

„Конкурентоспособност― възлиза на 349 млн. евро (682 584 670.00 лв.). 

 

Таблица 1: Инструменти за финансов инженеринг - операции, изпълнявани съвместно с Холдингов фонд 

 No.  Изискуема информация / данни 
Изискуем формат на данните/ 

информацията  
Коментари 
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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 Холдингов фонд (фирма и седалище) 
„ДЖЕРEМИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, 

Република България 
  

I.2 

Правен статут на Холдинговия фонд  ////////////////////////////////////////   

самостоятелни правни субекти, управлявани по силата на 

споразумения между съфинансиращите съдружници или 

акционери  

 
Еднолично акционерно 

дружество, регистрирано по 

българския Търговски закон  

отделен финансов блок в рамките на финансова институция       

I.2.1 
фирма, правен статут и седалище на съфинансиращите 
съдружници 

Текст Н/П 

I.3 

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 Н/П 

I.4 

Процедура за избор на управителя на Холдингов фонд  ////////////////////////////////////////   

възлагане на договор за обществена поръчка, в съответствие с 

приложимия закон за обществените поръчки    

 
   

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   

Директно предоставяне 

(Регламент (EC) No 284/2009 

от 7 април 2009 изменящ 

член 44 от Регламент (EC) No 

1083/2006). 

I.5 
Дата на подписване на споразумението за финансиране с 

Управляващия орган  
27.5.2009  

27 май 2009 г., изм. и доп. на 

29 април 2010 г. и на 06 юни 

2012 г. 

I.6 
Брой приложените инструменти за финансов инженеринг в 

рамките на този специален Холдингов фонд 
7   

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) 

  

II.1 
Инструмент за финансов инженеринг (наименование и 
седалище) 

1. Гаранции, покриващи загуби на 

портфейл от заеми 

2. Фонд за рисков капитал 

3. Инструмент за промотиране на 

предприемачеството и 

предоставяне на първоначално 

финансиране 

4. Инструмент, предоставящ 

финансиране чрез поделяне на 

риска 

  

II.2  

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    

  

(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 
Вид на финансовия продукт, предлаган от инструмента за 

финансов инженеринг на крайните получатели  
////////////////////////////////////////   

II.3.1 дялово участие  

1. Да/Не или отметка върху ❑ 

2. Да/Не или отметка върху ❑ 

3. Да/Не или отметка върху ❑ 

4. Да/Не или отметка върху ❑ 
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II.3.2 заеми 

1. Да/Не или отметка върху ❑ 

2. Да/Не или отметка върху ❑ 

3. Да/Не или отметка върху ❑ 

4. Да/Не или отметка върху ❑ 

  

II.3.3 гаранции 

1. Да/Не или отметка върху ❑ 

2. Да/Не или отметка върху ❑ 

3. Да/Не или отметка върху ❑ 

4. Да/Не или отметка върху ❑ 

  

II.3.4 
друго (лихвени субсидии, субсидии за гаранционни такси и 

еквивалентни мерки) 
Да/Не или отметка върху ❑ Н/П 

II.4 
Управител на инструмента за финансов инженеринг 

(наименование, правен статут и седалище) 

1. Cibank, Procredit Bank, 

Raiffeisen Bank, Unicredit 

Bulbank, Обединена Българска 

Банка; 

2. NEVEQ 

3. LAUNCHub и ELEVEN; 

4. Алианц Банк, Първа 

Инвестиционна банка, Procredit 

Bank, Societe Generale 

Експресбанк, УниКредит 

Булбанк, Райфайзенбанк и ДСК 

Банк. 

  

II.5 

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    
 

Финансовите посредници се 

избират от ЕИФ чрез 

Холдинговия фонд, с 

помощта на открита 

състезателна процедура с 

определен срок за 

кандидатстване.  

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. 14.7.2011 г.  

2. 21.12.2011 г. 

3. 14.11.2012 г. 

4. 21.12.2012 г. , 27.12.2012 г., 

25.03.2013 г., 10.07.2013 г.и 

12.09.2013 г. 

  

II.7 

Правен статут на инструмента за финансов инженеринг 

 

самостоятелни правни субекти, управлявани по силата на 

споразумения между съфинансиращите съдружници или 

акционери  

1. Да/ Не или отметка върху ❑ 

2. Да/Не или отметка върху ❑ 

3. Да/Не или отметка върху ❑ 

4. Да/Не или отметка върху ❑ 

отделен финансов блок в рамките на финансова институция    1. Да/Не или отметка върху ❑ 

2. Да/Не или отметка върху ❑ 

3. 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% 

От които 85 % за сметка на 

ЕФРР и 15 % национално 

съфинансиране.  
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III.2 
ВНОСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, ИЗПЛАТЕНИ НА 

ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД   
//////////////////////////////////////// 

  

III.2.1 
Размер на помощта от Структурните фондове, изплатена на 

Холдинговия фонд 
//////////////////////////////////////// 

  

III.2.1.1 

Размер на помощта от ЕФРР, за която е поето задължение в 

рамките на споразумението за финансиране с Управляващия орган 

(в EUR) 
296, 65 м Euro  

  

III.2.1.2 
Размер на помощта от ЕФРР, изплатена на Холдинговия фонд (в 
EUR) 

296, 65 м Euro  
  

III.2.1.3 
Размер на помощта от ЕСФ, за която е поето задължение в рамките 
на споразумението за финансиране с Управляващия орган (в EUR) 

с цифри (с думи) 
Н/П 

III.2.1.4 
Размер на помощта от  ЕСФ, изплатена на Холдинговия фонд (в 

EUR) 
с цифри (с думи) 

Н/П 

III.2.2 
Размер на националното съфинансиране, изплатено на 

Холдинговия фонд  
//////////////////////////////////////// 

  

III.2.2.1 
Съфинансиране от национални публични източници, за което е 
поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с 

Управляващия орган (в EUR) 
52, 35 м Euro –  

  

III.2.2.2 
Съфинансиране от национални публични източници, реално 
изплатено на Холдинговия фонд (в EUR) 

52, 35 м Euro –  
  

III.2.2.3 

Съфинансиране от национални частни източници, за което е поето 

задължение в рамките на споразумението за финансиране с 

Управляващия орган (в EUR) 

с цифри (с думи) 

Н/П 

III.2.2.4 
Съфинансиране от национални частни източници, изплатено на 

Холдинговия фонд (в EUR) 
с цифри (с думи) 

Н/П 

III.2.3 

 

Друга (и) оперативна (и) програма (и) по ЕФРР или ЕСФ, осигурява (т) вноски в холдинговия фонд 

Да   

Не   

III.3 

РАЗМЕР НА ДРУГА ПОМОЩ ИЗПЛАТЕНА НА 

ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД, ИЗВЪН ТАЗИ ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА (в EUR) 

с цифри (с думи) 
Н/П 

III.4 

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)  

10,50 м Euro 

  

III.5  
ВНОСКИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, ИЗПЛАТЕНИ 

ОТ ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД НА СПЕЦИАЛНИЯ ФОНД  
//////////////////////////////////////// 

1. Cibank, Procredit 

Bank, Raiffeisen 

Bank, Unicredit 

Bulbank, Обединена 

Българска Банка;  

2. NEVEQ 

3. LAUNCHub и 

ELEVEN 

4. Алианц Банк, 

Първа 

Инвестиционна 

банка, Procredit 

Bank, Societe 

Generale 

Експресбанк, 

УниКредит 

Булбанк, 

Райфайзенбанк и 

ДСК Банк 

III.5.1 

Вноски по Оперативната програма, за които е поето задължение 

към специалния фонд в правното споразумение с Холдинговия 

фонд (в EUR) 
 287,2 m Euro 

В т.ч.:  

1. 60,2 м Euro; 

2. 21 м Euro 

3. 21 m Euro 

4. 185 m Euro 

 

III.5.1.1 от които размер на помощта от Структурните фондове (в EUR) 244,12 m Euro 

В т.ч.:  

1. 51,17 м Euro; 

2. 17,85 м Euro 

3. 17,85 m Euro 

4. 157,25 m Euro 

 

III.5.2 

Вноски по Оперативната програма, изплатени на специалния фонд 

в съответствие с правното споразумение с Холдинговия фонд (в 
EUR) 

147 035 195 Euro   

В т.ч.:  

1. 48 319 279 Euro  

2. 713 067 Euro  

3. 6 402 850 Euro 

4. 91 600 000 Euro  

III.5.3 от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR) 124 979 915.8 Euro  

 В т.ч.:  

1. 41 071 387,15 Euro  

2. 606 106,95 Euro  

3. 5 442 422,5 Euro 

4. 77 860 000,00 Euro 

 

III.5.4 

от които съфинансиране от национални публични източници, 

изплатено на специалния фонд (в EUR) 
22 054 899,4 Euro В т.ч.:  

1. 7 247 891,85 Euro  
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2. 106 960,05 Euro  

3. 960 427,5 Euro 

4. 13 740 000 Euro 

III.5.5 
от които съфинансиране от национални частни източници, 

изплатено на специалния фонд (в EUR) 
0 

 

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)  

1 518 177 Euro 

 В т.ч.:  

1. 0,00  

2. 203 175 Euro  

3. 945 000 Euro 

4. 370,002 Euro 

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)  

  

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 1143   

IV.1.2.2.1 от които микро-предприятия 419  

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   1253  

IV.1.4 
Общ размер на заемите средства, за които е поето задължение с 
подписани с крайни получатели договори (в EUR)  

169 811 793 Euro 
 

IV.1.4.1 от коитовноски за Оперативна програма 84 905 896,5 Euro 
 

IV.1.5 
Размер на вноските за Оперативна програма, изплатени на 

крайните получатели по заеми (в EUR) 
33 035 865 Euro 

 

IV.1.5.1 от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR) 24 776 898,75 Euro  

IV.1.6 

Дата на подписване на споразумението за финансиране между 

Холдинговия фонд и специален фонд за този продукт, свързан със 

заем 

21.12.2012 г.,  27.12.2012 г., 25.03.2013 г., 

10.07.2013 г.и 12.09.2013 г. 

1. Алианц Банк  

2. Първа 

Инвестиционна 

банка 

3. Procredit Bank 

4. Societe Generale 

Експресбанк 

5. УниКредит 

Булбанк 

6. Райфайзенбанк 

ДСК Банк 

IV.2 

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 
Н/П 

IV.2.2.2 от които МСП 3875 
  

IV.2.2.2.1 от които микро-предприятия 2418   

IV.2.2.3 от които физически лица Брой Н/П 

IV.2.2.4 от които градски проекти Брой 
Н/П 

IV.2.2.5 от които други получатели, получили подкрепа Брой 
Н/П 

IV.2.3 
Размер на вноските за Оперативната програма, блокирани за 
договори за гаранции, подписани с крайните получатели (в EUR) 

60,2 м Euro 
  

IV.2.4 

Размер на вноските за Оперативната програма, блокирани за 

договори за гаранции за заеми, изплатени на крайните получатели 
(в м EUR) 

48 319 279  Euro  
  

IV.2.4.1 от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR) 41 071 387,15 Euro    

IV.2.5 
Брой на заемите, действително изплатени на крайните получатели 
във връзка с договорите за гаранции, подписани с крайните 

44457 
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получатели 

IV.2.6 
Размер на заемите, действително изплатени на крайните 

получатели във връзка с подписани договори за гаранции (в EUR) 
275,530 245 Euro 

  

IV.2.7 

Дата на подписване на споразумението за финансиране между 

Холдинговия фонд и специален фонд за този продукт, свързан с 

гаранции 

14.7.2011 г. 
 

IV.3 

ВНОСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, ИЗПЛАТЕНИ НА 

КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОД ФОРМАТА НА ДЯЛОВ / 

РИСКОВ КАПИТАЛ   

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

IV.3.1 Наименование на продукта, свързан с дялов/ рисков капитал 

1. Фонд за рисков капитал 

2. Инструмент за промотиране на 

предприемачеството и 

предоставяне на първоначално 

финансиране 

   

IV.3.2 Брой крайни получатели, получили подкрепа ////////////////////////////////////////   

IV.3.2.1 от които големи предприятия Брой 
Н/П 

IV.3.2.2 от които МСП 73  

В т.ч.:  

1. 0 бр. 

2. 73 бр. 

 

IV.3.2.2.1 от които микро-предприятия 73 

В т.ч.:  

1. 0 бр. 

2. 73 бр. 

 

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.3.3 

Брой на инвестициите от дялов/рисков капитал, направени в 

съответствие с подписаните споразумения между Холдинговия 
фонд и специалния фонд (свързан с дялов/рисков капитал) 

73 

В т.ч.:  

1. 0 бр. 

2. 73 бр. 

IV.3.4 
Размер на вноските за Оперативна програма, изплатени  за 

инвестиции, извършени в съответствие съсспоразумения (в EUR) 
4 340 911 Euro 

В т.ч.:  

1. 0,00 

2. 4 340 911Euro. 

IV.3.4.1 от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR) 3 689 774,35 Euro 

В т.ч.:  

1. 0,00 

2. 3 689 774,35 Euro 

IV.3.5 

Дата на подписване на споразумението за финансиране между 

Холдинговия фонд и специален фонд за този продукт, свързан с 

дялов/рисков капитал 

1. 21.12.2011 г. 

2. 14.11.2012 г. 

 

IV.4 

ВНОСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА,ИЗПЛАТЕНИ НА 

КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОД ФОРМАТА НА ДРУГ ВИД 

ФИНАНСОВ ПРОДУКТ  

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

IV.4.1 Наименование на продукта Текст Н/П 

IV.4.2 Брой на крайни получатели, получили подкрепа //////////////////////////////////////// 
  

IV.4.2.1 от които големи предприятия Брой 
Н/П 

IV.4.2.2 от които МСП Брой 
Н/П 

IV.4.2.2.1 от които микро-предприятия Брой 
Н/П 

IV.4.2.3 от които физически лица Брой 
Н/П 

IV.4.2.4 от които градски проекти Брой 
Н/П 

IV.4.2.5 от които други получатели, получили подкрепа Брой 
Н/П 

IV.4.3 
Обща сума на вноските за Оперативна програма, реално изплатена 

на крайните получатели (в EUR) 
с цифри (с думи) 

Н/П 

IV.4.3.1  от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR) с цифри (с думи) Н/П 

IV.4.4 Брой продукти, реално предоставени на крайните получатели Брой 
Н/П 

IV.5 ИНДИКАТОРИ ////////////////////////////////////////   

IV.5.1 Брой създадени/ запазени работни места  95647 

 В т.ч.:  

1. 62726 

2. 0 

3. 195 

4. 32726 

 

 

Таблица 2: Инструменти за финансов инженеринг - операции, изпълнявани без Холдингов фонд 

В началото на ноември 2013 г. в рамките на Приоритетна ос 3, ДО стартира процедурата за директно 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на 

фондове за първоначално финансиране“. С процедурата се цели да се повиши предприемаческата 

инициатива чрез стартиране на някои хоризонтални дейности като предприемачески семинари, събития, с 

гости предприемачи от България и чужбина и специални събития за инвеститори на рисков капитал и бизнес 

ангели, които в момента липсват на картата на предприемачеството в България.  

Допустимите бенефициенти са лица, които са избрани Финансови посредници и с които са сключени 

оперативни споразумения в резултат на Покана за заявяване на интерес № JER-009/5 за избиране на 

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

JEREMIE в България, за изпълнение на следния финансов инструмент: Инструмент за промотиране на 

предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране. Срокът за подаване на проектни 

предложения изтече на 20.12.2013 г., като бяха получени две проектни предложения. В рамките на отчетния 

период в процес на сформиране е оценителната комисия, която да извърши оценка на подадените проектни 

предложения. Одобреният бюджет на процедурата, съгласно гласуваните от Комитета за наблюдение на 

ОПК Критерии за избор на операции по посочения инструмент е 800 000 евро (1 564 664 лв.).  

 

За оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в съответствие с 

Приложение XXIII. 

Неприложимо  

 

3.3.3 Доказване на последиците от насърчаването на равните възможности на мъжете и жените когато 

е приложимо. 

Принципът на равнопоставеност е обект на мониторинг и оценка на ниво приоритетна ос и при изпълнението 

на инициативата JEREMIE. Отчитането се осъществява посредством индикатори за изпълнение, определени 

на съответното ниво от оперативната програма, като се вземат под внимание специфичните характеристики 

на ОП „Конкурентоспособност‖ и приоритетната ос.  

 

3.3.4 Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

1083/2006. За програми по линия на ЕСФ, информацията, изисквана в член 10 от Регламент (ЕО) № 

1081/2006. 
Неприложимо 

 

3.3.5 Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в окончателния 

доклад). 

Неприложимо 

 

3.3.6 Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им 

В процеса на изпълнението на финансовите инструменти, създадени по Инициативата JEREMIE през 2013 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 финансовия инструмент „Гаранции, 

покриващи загуби на портфейл от заеми“, извършен от страна на ЕИФ през 2012 г. и 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, в резултат от които през 2013 г. се 

наблюдава значително увеличение в усвояемостта по инструмента, в сравнение с отчетените стойности в 

края на 2011 г. и 2012 г. В допълнение след оценка на напредъка по изграждане на портфейлите на всеки 

един от финансовите посредници по инструмента спрямо заложените цели в оперативните споразумения, в 

началото на 2013 г. ЕИФ, след съгласуване с членовете на Инвестиционния борд намали стойността на 

договорените средства за двама от финансовите посредници по инструмента с оглед минимизиране на риска 

от загуба на средста по инструмента..  

 

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 затруднения при набиране на частен капитал от 

страна на избраните финансови посредници. Слабият интерес на частните инвеститори към по-рисковите 

сегменти на пазара се наблюдава като обща тенденция в целия регион на Централна и Източна Европа през 

последните две години. 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 терминира ангажимента си с Axxess Capital през април 2013 г. и 
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пренасочи заделения финасовия ресурс към „Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне на 

риска―. Във връзка с тази трудност при набиране на частен капитал, ЕИФ създаде нов инструмент „Фондове 

за съ-инвестиране―, при изпълнението на който набирането на частния капитал се осъществява на ниво 

предприятие, а не е условие за стартиране на фонда.  

 

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 

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; 

 Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).  

През 2013 г. по приоритетната ос е подписан един договор за безвъзмездна финансова помощ. Към края на 

отчетния период в изпълнение са общо 7 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 31.12.2013 г. възлиза на 15 

352 494.32  лв. (7 849 726.11 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 4 244 441.88  лв. (2 170 181.96 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.; 

- Проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно 
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развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на 

енергийната ефективност― с бенефициент АУЕР, на стойност 5 375 992,40 лв. (2 748 701,27 

евро), подписан на 08.10.2013 г.. 



 73 

3.4.2 Информация за материалния напредък по приоритета 

 
Показател    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 1 
Брой  изпълнени 

инвестиционни проекти в 

целеви сектори 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0 4 10 15   29 

Цел 0 0 0 20 20    15 15 

Изходно положение 4          

Показател 2
37

 

Брой услуги, предоставени на 

инвеститори 

 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0 9 0     9 

Цел 0 0 0 9 9  12  
Последваща 

оценка 
12 

Изходно положение 5          

Показател 3 

Брой запитвания от 

потенциални инвеститори в 

целеви сектори 

Постигнат резултат 0 0 0 0 90 89 65   244 

Цел 0 0 0 90 90    100 100 

Изходно положение 25          

Показател 4 

Увеличение на броя на хората, 

които използват интернет 

страницата на ИАНМСП 

 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0 85,53% 20 747 38 187   58 934 

Цел 0 0 0 180%     3 000 3 000 

Изходно положение 100%          

Показател 5
38

 

Брой експортно ориентирани 

предприятия, регистрирани в 

базата данни на ИАНМСП 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0* 0 0    0 

Цел 0 0 0 150% 0  250%  
Последваща 

оценка 
0 

Изходно положение 100%          

Показател 6
39

 

Обем на износа в подкрепените 

предприятия 

 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 14% 0  18%  
Последваща 

оценка 
18% 

Изходно положение 0          

                                                           
37 Показател 2 „Брой услуги, предоставени на инвеститори― е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 
38

 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; 
39

 Показател 6 „Обем на износа в подкрепените предприятия― е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 
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Показател    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 7 

Брой предприятия, участващи в 

промоционални проекти 

 

 

 

Постигнат резултат 0 0 0 97 1979 

В 

Българи

я – 210 
В 

чужбин

а – 734 

В България – 141 
В чужбина – 217 

  
В България – 351 
В чужбина – 951 

Цел 0 0 0 
В България – 45.3 % 

В чужбина – 18.0 % 
 

 

 
  

В България – 

200 

 В чужбина – 
900 

В България – 200 

В чужбина – 900 

Изходно положение 0     1 979     

Показател  8
40

 

Запознатост с хармонизираното 

техническо законодателство и 

услуги по националната 

инфраструктура по качество 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 18%   25%  
Последваща 

оценка 
25% 

Изходно положение 14.6 %          

Показател 9 

 

Брой промоционални събития 

за насърчаване оценка на 

съответствието, 

сертифицирането и качеството 

на продуктите 

Постигнат резултат 0 0 0 0 10 27    37 

Цел 0 0 0 20 0    71 71 

Изходно положение 0          

Показател 10 

Брой подкрепени лаборатории 

Постигнат резултат 0 0 0 19 20 7    46 

Цел 0 0 0 7 9    33 33 

Изходно положение 0          

Показател 11 

Брой нови или подобрени 

услуги за бизнеса, предоставени 

от организациите по 

националната инфраструктура 

по качество 

Постигнат резултат 0 0 0 10 8 22    40 

Цел 0 0 0 6 13    77 77 

Изходно положение 0          

 

                                                           
40

 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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За оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в съответствие 

с Приложение XXIII. 

Неприложимо  

 

3.4.3 Анализ на качеството 

През 2013 г. са проведени общо 58  посещения на място по всички договори, сключени в рамките на 

Приоритетна ос 4. При посещенията на място е извършена проверка на техническата и финансовата 

документация на проектите 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. Отговорните за извършване на 

проверката експерти от ДО/УО са изготвили Формуляри за посещение на място и верификация, които 

са подписани от съответните бенефициенти и са прикачени в ИСУН.  

При изпълнението на дейностите по някои от проектите се наблюдава известно забавяне в резултат от 

провеждане на тежките процедури за възлагане на обществени поръчки, както и поради проблеми, 

свързани с осигуряване на средства за изпълнение на проектите, предвид факта че бенефициентите по 

Приоритетна ос 4 изключително разчитат на финансирането от ОП „Конкурентоспособност―.  

Наблюдават се значителни трудности при изпълнението на проектите на институционалните 

бенефициенти свързани най-вече с предварителното финансиране на проектите (поради бюджетни 

ограничения) и мащабността на проектите, които включват множество разнородни дейности и чието 

управление е сложно.  

 

 Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG161PO003-4.3.03 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на 

енергийната ефективност“ 

Процедурата е обявена на 28.06.2013 г.  с основна цел осигуряване на необходимите 

институционални предпоставки за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната 

ефективност и енергията от възобновяеми източници чрез подкрепа за повишаване на капацитета на 

АУЕР за подобряване на качеството и количеството на енергийните услуги, предоставяни на 

българските предприятия. Предоставяната по процедурата подкрепа включва инвестиционни 

дейности, разходи за услуги, оперативни разходи. 

Проектното предложение на АУЕР е получено на 29.07.2013. Оценителният процес е извършен в 

периода 30.07.2013 г. - 09.09.2013 г. С Решение № РД-16-1267/18.09.2013 г. на Ръководителя на ДО 

полученото проектно предложение е одобрено за финансиране със стойност на БФП в размер на 5 

375 992.40 лв. (2 748 743.42 евро), при общ размер на финансовите средства по процедурата - 5 

378 532.50 лв. (2 750 042.18 евро) 

В резултат от проведената в период 23.09.2013 г. - 15.10.2013 г. процедура по договаряне е 

установено, че кандидатът Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е представил всички 

поискани му документи в изискуемия формат,и в указания му срок от 5 работни дни, като отговаря на 

изискванията за допустимост, с оглед на което на 08.10.2013г. с кандидата е сключен договор със 

стойност на БФП в размер на 5 375 992.40 лв.( 2 748 701.27 евро). 

 

3.4.4 Напредък на изпълнението по договорите: 

3.4.4.1 Българска агенция за инвестиции 

В периода м. януари – м. декември 2013 г. по договора са изпълнени следните дейности:  

 Изготвен е доклад за втора актуализация на „Стратегическия анализ на българската 

икономика― от изпълнителя A.T. Kearney GmbH; 

 Извършена е втора актуализация на „Маркетинговата стратегия, въз основа на емпирично 

изследване на познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна дестинация― 

от изпълнителя „Прагматика― ООД; 

 Направена е втора актуализация на Разработка на структурата и съдържанието на 9 

инвестиционни 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, испански, арабски и др. Структурата и съдържанието на общата 
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обзорна брошура са с фокус върху България като инвестиционна дестинация. Брошурите са 

отпечатани на седем езика с общ тираж 81 000 бр. Разпространяват се в основно в чужбина – 

във връзка с организираните мероприятия на БАИ извън страната,изпратени са до посолствата 

и търговските представителства на България в чужбина; 

 Реализирана е медийна кампания, която включва:  

- Разработване на печатни реклами и отпечатване на 38 броя в световни бизнес медии – 

Financial  Times, Economist, Wall Street Journal в цял свят; 

- Създаване на три рекламни видеоклипа и излъчването им над 600 пъти от най-влиятелните 

бизнес медии – Bllomberg, CNN, CNBC; 

- Разработване и публикуване на 36 рекламни банера. 

 През м. февруари 2013 г. е проведен журналистически тур на тема „Здравеопазване, СПА и 

УЕЛНЕС― - посещение в България на журналисти от известни медии с цел представяне на 

страната в чуждите медии като привлекателно място за чуждестранни инвестиции; 

 Проведени са два международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за 

директни инвестиции в България, както следва: 

- инвеститорски форум на 28.02.2013г. в Пало Алто, САЩ; 

- инвеститорски форум на 20.03.0213 г в гр. Брюксел, Белгия; 

 Поддържа се и регулярно се актуализира информацията в разработения по проекта 

корпоративен уеб портал на БАИ на три езика – английски, немски и руски;   

 Проведени са 2 международна конференции и 6 кръгли маси, както следва; 

- международна конференция на 21.02.2013 г. в Ню Йорк, САЩ; 

- международна конференция на 07.03.2013 г. в гр. Сеул, Южна Корея; 

-  3 кръгли маси – на 19.02.2013 г. в Чикаго, САЩ; на 20.02.2013г. в Ню Йорк, САЩ и на 

26.02.2013 г. в Сан Хосе, САЩ; 

- три кръгли маси в Азия – Сеул (06.03.2013 г.), Токио (12.03.2013) и Хонг Конг (14.03.2013 г.). 

 Създадени са и се разпространяват в чужбина сред потенциални инвеститори четири 27-

минутни документални филма на английски език на теми: 

- Приоритетни сектори в България; 

- Успешните компании, инвестиращи в България; 

- Интелектуалният ресурс на България; 

- Индустриалните зони в България. 

 С цел популяризиране на проекта на БАИ на 26.03.2013 г. в София е проведена втора 

конференция, на която присъстваха над 50 участника. 

 На 09.01.2013 г. е проведена втора среща с потенциални и реални инвеститори в Конферентен 

Център „Венус― в София с 40 участници в нея.  

 Доставен е софтуер и е внедрена  интегрирана информационна система (ИИС)  и система за 

автоматизирана обработка на документи и материали; 

 Доставен и инсталиран е софтуер cluster type, Web Server, Application Server, Data Base Server и 

свързани с тях продукти; 

 Извършен е един одит на проекта. 

През отчетния период бенефициентът е обявил пет открити процедури по реда на ЗОП, както следва: 

- Медийна кампания на България в ЕС, САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни 

инвестиции; 

- Организиране на международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за 

директни инвестиции в България; 

- Разработка (софтуер) и внедряване на информационни системи (ИИС), бази данни и др.; 

- Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на 

инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български 

студенти в България; 

- Доставка и инсталиране на специализиран софтуер за интернет страници и бази данни. 

По три от процедурите са сключени договори, а по две от тях (за медийната кампания и за 

инвеститорските форуми) събирането на оферти и оценка ще се извършат през 2014 г.  

 

През отчетния период са извършени 15 междинни плащания на стойност 5 271 730.87(2 695 434.54 

евро) лв. Поради намаление на сумата на ДБФП е върната сума за авансово плащане в размер на 48 

223,40  лв. (24 656.61 eвро) 

Постъпил е един сигнал за нередност, който е разгледан съгласно процедурите, разписани в 

наръчника на УО. Регистрирана е една нередност, която след възстановяване на неправомерно 

http://www.investbg.government.bg/bg/pages/media-campaign-iba-2-299.html
http://www.investbg.government.bg/bg/pages/media-campaign-iba-2-299.html
http://www.investbg.government.bg/bg/pages/iba-investment-forums-297.html
http://www.investbg.government.bg/bg/pages/iba-investment-forums-297.html
http://www.investbg.government.bg/bg/pages/information-systems-282.html
http://www.investbg.government.bg/bg/pages/bulgarians-287.html
http://www.investbg.government.bg/bg/pages/bulgarians-287.html
http://www.investbg.government.bg/bg/pages/bulgarians-287.html
http://www.investbg.government.bg/bg/pages/software-250.html
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изплатените средства е приключена и закрита.  

 

3.4.4.2 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

В периода м. януари – м. декември 2013 г. са изпълнени следните дейности по договора: 

 

 През 2013 г. Националният експортен интернет портал има над 60 000 уникални профила за 

достъп, регистрирани са над 1500 потребителя. 

 Проведени са 20 въвеждащи обучения с 379 участници, 12 информационни семинара с 265 

участници, 12 специализирани секторни семинара с 273 участници. 

 Проведенис са 6 търговски мисии, в които са взели участие 63 малки и средни предприятия, 

два форума с участието на над 800 представители на предприятия, както и 5 национални 

участия в международни изложения с представители на 94 малки и средни фирми.  

 Отпечатани са 7 бр. секторни анализи и стратегии и 10 бр. информационни брошури за 

популяризиране на продукцията на българските МСП в съответните браншове.  

 Проведена е пресконференция на тема: „ИАНМСП в подкрепа на експорта по проект 

„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия‖. Целта на 

пресконференцият е информиране на представителите на медиите за реализираните дейности 

по проекта и резултатите от тях, за възможностите, които той предоставя на българските МСП, 

както и за предстоящите събития и инициативи. 

 През 2013 г. са сключени 2 допълнителни споразумения (анекси) към договора, свързани с 

промени в екипа за управление, дейностите по проекта, бюджета, списъка с обществените 

поръчки и седалището на бенефициента.  

 Изготвени са промени в Индикативните програми за организиране на участия в международни 

панаири, промоционални прояви и обучения и е направен преглед на напредъка по 

изпълнението на индикативните програми, заложени в проектното предложение.  

 Проведена е дискусионна кръгла маса на тема „Предприемачество и иновации в малките и 

средните предприятия – анализ и перспективи‖. В рамките на събитието са представени 

резултати от изготвеното по поръчка на ИАНМСП изследване на предприемачеството и 

перспективите за развитие на иновациите в МСП (2012—2013).  

През 2013 г. са верифицирани и платени 9 междинни отчета на стойност 5 664 738.86 лв. (2 896 

334.99 eвро). Плащанията по проекта към 31.12.2013 г. възлизат общо на 14 901 792.67 лв. (7 619 

165.61 евро). 

През отчетния период в изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ бенефициентът е 

открил 1 „открита― по вид процедури по реда на ЗОП и е администрирал 1 „открита― по вид 

процедура, открита в края на 2012 г., както следва: 

- Организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната, прекратена с решение РД-16-

81 от 06.12.2013 г. на изпълнителния директор на ИАНМСП на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП, поради установени нарушения при провеждане на процедурата, които не могатда бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

- „Информационно-консултантски услуги за подпомагане на експертния потенциал на 

ИАНМСП‖ , Обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за изготвяне на 110 бр. продуктови 

пазарни аналитични материала за страни в Европа - ЕС, Балканските страни (Албания, Босна и 

Херцеговина, Косово, Република Македония, Черна гора, Сърбия, Хърватия и Турция), 

Норвегия и Швейцария; Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за изготвяне на 60 бр. 

продуктови пазарни аналитични материала за страни извън Европа‖. Процедурата е частично 

възложена, частично одобрена. С решение на изпълнителния директор № РД-16-39 от 

19.04.2013 г. процедурата е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Мотивите за 

прекратяване са: „1 С Решение №РД-16-281/04.11.2011 г. е открита обществена поръчка с 

предмет „Абонамент за достъп до специализирани бази данни―, целяща набавяне на 

информация, чието съдържание включва и данни и пазарни анализи за страни на територията 

на Европа и извън нея, но поради неявяване на кандидати процедурата е прекратена. За 

неявяването има обективни причини – липсва единен доставчик на информационните ресурси 

предмет на поръчката. След прекратяването на обществената поръчка с предмет „Абонамент за 

достъп до специализирани бази данни― с Решение №РД-16-297/01.12.2011 г., поради 

необходимостта от информация свързана с данни и анализи за пазари на територията на Европа 

и извън нея, с Решение №РД-16-156/05.12.2012 г. е обявена нова поръчка с предмет 

„Информационно-консултантски услуги за подпомагане на експертния потенциал на 

ИАНМСП‖, включваща две обособени позиции – изготвяне на пазарни аналитични материали 

за страни в Европа и за страни извън Европа. След класиране на кандидатите с Решение № РД-
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16-28/08.03.2013 г. възниква съществена промяна в обстоятелствата, при които е подготвена и 

открита процедурата за възлагане на гореспоменатата обществена поръчка, които възложителят 

не е могъл да предвиди, а именно: Управляващият орган на ОПК в рамките на писмо №04-01-2-

26/ 28.03.2013 г. се е произнесъл положително по искането за промяна на вида на първоначално 

предвидената и проведена процедура за обществена поръчка с предмет „Абонамент за достъп 

до специализирани бази данни―, прекратена поради неявяване на кандидати. Налице е 

възможност за директно договаряне с всеки един от информационните ресурси, което 

съществено променя обстоятелствата поради които е прекратена първоначалната обществена 

поръчка. Информационните материали, които ще бъдат получени в резултат на абонаментите за 

достъп до специализирани бази данни ще дублират резултата от изпълнението по обществена 

поръчка с предмет „Информационно-консултантски услуги за подпомагане на експертния 

потенциал на ИАНМСП‖ на много по-ниска цена. Предвид горното необходимостта от 

провеждането на обществената поръчка е отпаднала по причини, които Възложителя не е могъл 

да предвиди към момента на стартирането й. 2.При изпълнение и разплащане на дейностите по 

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските 

предприятия‖ ИАНМСП има финансови затруднения, породени от забава при верификация на 

отчетените разходи по проекта. Към 31.03.2013 г. агенцията е отчела задължения в размер 612 

721 лв., от които са просрочени 603 087 лв. Само през м. април 2013 г. нововъзникналите 

задължения надхвърлят 150 000 лв. Следва да се има в предвид също и размера на поетите вече 

ангажименти по сключени договори, които са в размер на 3 321 384 лв. към 31.03.2013 г.; С 

доп. на Търговския закон, обн. в ДВ., бр. 20/2013 г. се въвеждат изискванията на Директива 

2011/7/ЕС от 2011 г. на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на 

плащането по търговски сделки. С чл. 303а на ТЗ се въвежда срок за погасяване на парично 

задължение по търговска сделка не по-дълъг от 30 дни, когато длъжникът е публичен 

възложител. Само по изключение може да бъде договарян по-дълъг срок но не повече от 60 

дни. Над 80% от отчетените просрочени задължения към 31.03.2013 г.  са с над 240 дни 

просрочие, а останалите между 90 и 120 дни; Съгласно чл. 121 от ПМС № 1/2013 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Р. България ръководителите на бюджетните 

организации отговарят за своевременното плащане на дължимите от съответната бюджетна 

организация публични и частни държавни и общински вземания и по задължения към други 

лица, неспазването на което представлява нарушение на фин. дисциплина; През 2012 г. и 

отново през м. 02.2013 г. е стартирана от страна на ИАНМСП процедура с искане за  

предоставяне на авансово финансиране по реда на ДДС№ 6/03.09.2011.на дейностите по 

проекта. С писмо от 03.04.2013 г. е предоставена информация относно невъзможността за 

предоставяне на авансово финансиране. Решението на възложителя е обжалвано по надлежния 

ред от избрания изпълнител пред КЗК и впоследствие пред ВАС. Решението на ВАС 

постановява да бъде подписан договор с избрания изпълнител. . 

 

През отчетния период са регистрирани 3 бр. сигнали за нередност. Сигналите касаят некоректно 

верифицирана и платена сума за възнаграждение на служител по проекта, подадена жалба от избран 

изпълнител по обществена поръчка и възлагане на работа по проекта на експерт след изтичане на 

срока на гражданския договор.  

Постъпили са три сигнала за нередности, които са разгледани съгласно процедурите, разписани в 

наръчника на УО. Регистрирана е една нередност, която след възстановяване на неправомерно 

изплатените средства е приключена и закрита. 

 

3.4.4.3 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

В периода януари – декември 2013 г. бенефициентът е стартирал и е изпълнявал следните 

дейности по проекта: 

Дейност 1: „Организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН за повишаване на 

административния капацитет във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на 

пазара―; 

Дейност 2: „Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 

1990 г. с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се до изискванията на Директива 

95/16/ЕС―; 

Дейност 3: „Участие в работата на европейските и международните институции и структури―; 

Дейност 4: „Подобряване качеството и количеството на услугите и дейностите за бизнеса, свързани с 

надзорните и контролните функции на ДАМТН―. 

Заложените дейности по проекта са 4 броя, като по дейност 4 са предвидени за изпълнение 5 
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поддейности. 

В резултат на изпълнение на Поддейност 4.5 „Ограничени строително-монтажни работи и закупуване 

на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия на околната 

среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо за предоставянето на по-качествени 

дейности и услуги за бизнеса‖ и след провеждането на планираните обществени поръчки, през 

отчетния период са извършени ограничени строително-монтажни работи в две лаборатории на ГД 

ККТГ в градовете Бургас и Плевен, както и е доставено и монтирано лабораторно обзавеждане в 

горепосочните две лаборатории.  

Към 31.12.2013 г. ДАМТН и по-конкретно Главна дирекция „Контрол на качеството на течните 

горива‖, разполага с две напълно ремонтирани лаборатории в гр. Бургас и гр. Плевен, в които са 

осигурени необходимите условия за нормалното функциониране на лабораторното изпитвателно и 

измервателно оборудване в областта на контрола на качеството на течните горива. 

В рамките на проекта са предвидени да бъдат проведени общо 4 обществени поръчки за доставка на 

стоки, 6  обществени поръчки за предоставяне на услуги и една обществена поръчка за строително-

монтажни работи (СМР) или общо 11 обществени поръчки във връзка с изпълнението на горните 

дейности.  

През отчетния период са обявени 4 броя, като за 4 от тях са сключени договори за изпълнение по 

отделни обособени позиции. Към отчетния период няма обществени поръчки, които да са в процес на 

обжалване. 

В отчетния период са представени от ДАМТН четири междинни отчети. Плащанията по проекта 

възлизат на 1 247 959.50 лв. (638 081.35 евро) към 31.12.2013 г.  

През 2013 г. са изплатени 74 851.22 лв. (38 271.41 евро) междинни плащания. 

Няма установена и регистрирана нередност. 

 

3.4.4.4 Български институт по стандартизация 

В периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. са изпълнени следните дейности по договора:  
 Обявена е една  обществена поръчка за избор на изпълнител за организиране на електронен 

фонд от стандарти. Процедурата е обявена повторно поради непълно изпълнение на договора 

от предходния изпълнител на поръчката. Поради неизпълнението на дейността от първия 

изпълнител, както и във връзка с разплащанията по проекта към изпълнителите и отчитането 

на средствата по проекта, е извършено удължаване на проекта с 12 месеца – до 28.02.2014 г.  

 Към 31.12.2013 г. в процес на изпълнение са само две дейности – организиране на електронен 

фонд от стандарти и одит на проекта.  

 Срокът на договора с изпълнителя за организиране на електронен фонд от стандарти е изтекъл, 

но работата му не е приета, тъй като продължава извършваната от възложителя 100% проверка 

на качеството на всички цифровизирани стандарти, като част от файловете се връщат за 

доработка поради недобро качество. Всички останали дейности са изпълнени в първоначално 

предвидения срок на проекта – до 01.03.2013 г.  

Най-общо постигнатите резултати по приключилите дейности са следните:  

 Извършени са две социологически проучвания на нуждите на предприятията и бизнеса в 

България по отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС (в 

началото и края на проекта);  

 Проведени са 36 събития (семинари, кръгли маси и обучения по стандартизация) с 1 857 

участника в цялата страна;  

 Проведена е цялостна медийна кампания (телевизия, радио, печатни издания, специализирани 

издания, интернет и т.н.) за популяризиране на стандартите и дейността по стандартизация, 

достигнала аудитория от над 2,4 милиона души във възрастовата граница 18-49 г. за цялата 

страна; 

 Издадени са 14 информационни брошури на различни тематики;  

 Създадени и напълно оборудвани са Бизнес информационен център и Център за срещи, 

конференции и обучения;  

 Обособен е собствен печатен център, оборудван със съвременна печатна техника;  

 Усъвършенствана и надградена е информационна система и база данни на БИС, нов уеб-сайт 

на БИС; обновено ИТ оборудване; проведени обучения на служители от БИС; разработени 

стратегически насоки на БИС до 2017 г.; въведена система за управление на качеството;  

 Взето участие на 62 експерти и делегати от БИС и бизнеса в 46 срещи на европейските и 

международни организации по стандартизация; осигурено участие на представители на 

българския бизнес в Годишната среща по стандартизация на най-високо ниво и съпътстващите 

я два дискусионни форума и изложение; разработени процедури за три сертификационни 
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схеми в областите соларни колектори и системи, спа туристически услуги, пресни плодове и 

зеленчуци; изпълнени мерки по публичност и визуализация на проекта. 

Дейностите от проекта се изпълняват в съответствие с одобрения от УО актуализиран план-график. 

През отчетния период са извършени пет междинни плащания на стойност 2 160 361.80 лв. (1 104 

592.39 евро).  

Постъпили са пет сигнала за нередности, които са разгледани съгласно процедурите, разписани в 

наръчника на УО. Регистрирани са четири нередности, които след възстановяване на неправомерно 

платените средства са приключени и закрити. 

3.4.4.5 Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” 

През отчетния период бенефициентът е изпълнил следните дейности по проекта: 

 През 2013 г. по дейност 9 „ Консултации и обучение за ИА БСА и повишаване 

компетентността на експертите, ангажирани в процеса по акредитация‖ са извършени 6 

обучения/консултации на база постъпили заявления за акредитация/преакредитация/разширяване 

обхвата на акредитация и са обучени 10 експерта на ИА БСА. Изпълнението на посочената дейност е 

планирано за целия период на изпълнение на проекта. 

 В изпълнение на дейност 10 „Участия в работни групи и конференции‖ 19 представители на 

ИА БСА са взели участие в 17 срещи, комитети, работни групи и конференции. Изпълнението на 

посочената дейност е планирано за целия период на изпълнение на проекта. 

През 2013 г. е подписано едно изменение на договора за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за удължаване срока на изпълнение на проекта с 12 месеца и промяна в описанието 

на отделни дейности. 

През периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. бенефициентът е открил следните процедури за възлагане 

на обществени поръчки:  

- обществена поръчка с предмет: „Реклама и популяризиране на дейността по акредитация 

(Разработване на рекламни и маркетингови продукти, изработване на брошури - 3 000 бр., изготвяне 

на наръчници - 1 000 бр., информационни табели - 3 бр., информационни табла - 2 бр., стикери - 500 

бр., изготвяне на презентационни материали, организиране на 6 информационни събития, 9 

публикации в медии и една международна конференция)― е открита през месец май 2013 г, като 

впоследствие през месец август 2013 г. е прекратена. Процедура със същия предмет е открита 

повторно през м. ноември, като с решение от 10.12.2013 г. процедурата е прекратена на основание чл. 

39, ал. 1, т. 6 от ЗОП - при откриването на обществената поръчка са допуснати нарушения, които не 

могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.  

Процедурата е открита отново с Решение № 32 от 27.12.2013 г. на изпълнителния директор на ИА 

БСА. Към 31.12.2013 г. тече срок за получаване на оферти за участие в процедурата; 

- обществена поръчка с предмет: „Доставка на UPS система и ИТ оборудване за обучителния 

център и за приемната на ИА БСА, които ще бъдат изградени по проекта (два мултимедийни 

проектора с ротатори, екрани, дисплей за презентация/видеостена, три стационарни и два преносими 

компютъра, конферентна и преводаческа система, три мултифункционални устройства― е открита 

през месец май 2013 г, като впоследствие през месец юли 2013 г. е прекратена. Процедура със същия 

предмет е открита повторно през м. септември 2013 г., извършена е оценка на подадените оферти по 

процедурата и предстои сключване на договор с избрания изпълнител; 

- обществена поръчка с предмет: „Обучения за експерти, оценители и лица, подлежащи на 

акредитация― е открита през месец август 2013 г, като впоследствие през месец октомври 2013 г. е 

прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като в рамките на посочения от възложителя 

срок не е постъпила нито една оферта. Процедурата е открита отново с Решение  № 31 от 21.12.2013 

г. на изпълнителния директор на ИА БСА.  Към 31.12.2013 г. тече срок за получаване на оферти за 

участие в процедурата; 

- обществена поръчка с предмет: „Доставка на еталони и сертифицирани сравнителни 

материали (ССМ) за нуждите на  ИА БСА със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 

"Доставка на 18 комплекта/броя калибрирани еталони; - Обособена позиция 2 ―Доставка на 18 

комплекта/броя сравнителен материал‖ е открита през м. декември 2013 г., като към 31.12.2013 г. 

тече срок за получаване на оферти за участие в процедурата.  

В отчетния период е представен един междинен отчет за изпълнение на дейностите и 

извършени разходи, който към края на 2013 г. е в процес на разглеждане от УО.  

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). 
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3.4.4.6  Български институт по метрология  

В периода м. януари – м. декември 2013 г. бенефициентът е изпълнил следните дейности по 

проекта: 

• Дейности от плана за подобряване на услугите, които БИМ предоставя на бизнеса;  

• Доставки на еталонно оборудване по процедура от 2012 г. - за химични измервания – 

автоматичен титратор и йонен хроматограф, за йонизиращи лъчения - радиоактивни източници – 

мултиенергийни , мултинуклидни коктейли в съответствие с IEC 697/81 и радиоактивни източници 

(разтвори) – ампули тип РТВ, стенд за еталонна уредба с радиоактивен източник 60Со, за маса и 

плътност  - 4 компаратора, денситометър на Anton Paar, еталонни теглилки, система за следене на 

заобикалящата среда; за налягане и сила - камера за барометрично налягане, 2 диференциални  

барометъра, електронен барометър, усилвател, 3 преобразувателя, за линейна вибрация - 2 бр. 

еталонни вибратори, за измерване на дължина - еталонно оборудване за измерване на линейни 

размери  и еталонно оборудване към състава на еталона за измерване на щрихови мерки (ролетки), за 

електрични измервания - еднофазен калибратор на мощност;  

• Доставка на еталонно оборудване по процедура от 2013 г.– доставено е еталонно оборудване 

по 1 лот за измерване на дължина - компютъризирана оптична система. В процес на изпълнение са 

доставките на еталонно оборудване по 2 лота за научната и законовата метрология; 

• Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за обучение и информация на БИМ;  

• Разработени са информационни, маркетингови и рекламни материали - 2 брошури и 10 

дипляни, както и 3 информационни плаката;  

• Разработени са обучителни материали за представители на бизнеса и са проведени 10 

обучителни курса;  

• 4-ма експерти  от БИМ са взели участие в 3 международни конференциии;  

• Проведена е успешно първа надзорна оценка по акредитация на БИМ като организатор на 

сравнения. Получен е положителен доклад за издаване на разрешение за оценяване на съответствието 

по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средства за измерване. 

През 2013 г. бенефициентът е обявил „открита― по вид процедура по реда на ЗОП за възлагане 

на обществена поръчка. 

В отчетния период са представени от БИМ шест междинни отчети. Плащанията по проекта 

възлизат на 6 080 507.73лв. (3 108 961.92 евро) към 31.12.2013 г. През 2013 г. са изплатени 1 922 

370.09 лв. (982 907.30 евро) междинни плащания. 

Няма установена и регистрирана нередност. 

 

3.4.4.7  Агенция за устойчиво енергийно развитие  

Проектът стартира изпълнението си на 08.10.2013 г., когато е сключен договора за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Заложените дейности по проекта са 13. През 

отчетния период със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията е създаден екип за 

организация и управление на проекта, който редовно провежда работни срещи.  
 

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, 

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 
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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 процеса на изпълнение на някои от договорите за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ ДО установи забавяне в реализацията на предвидените дейности. Основно 

забавянето се дължи на подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени 

поръчки.  Част от обявените обществени поръчки подлежат на обжалване, което забавя изпълнението 

на проектите, или довежда до тяхното прекратяване и повторното им обявяване.  

В тази връзка, с решение на Ръководителя на УО от 30.01.2013 г. е предоставена възможност на 

бенефициентите, при подаване на мотивирана обосновка, да удължат срока за изпълнение на 

договорите с до 12 месеца.  

В резултат, през 2013 г. се подписаха допълнителни споразумения с петима от бенефициентите - 

БИМ, БАИ, ИАНМСП, ИА БСА, и БИС. 

С цел преодоляване на финансовите затруднения, срещани от институционалните бенефициенти при 

реализацията на разходите по поетите ангажименти към изпълнителите им, ДО предостави 

възможност (с Решение на Министъра на икономиката и енергетиката № РД-16-842/18.06.2013 г.) 

изплатените от тях авансови плащания по договори с изпълнители да бъдат включени в междинни 

отчети. 

 

3.4.9 Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент 

(ЕО) № 1083/2006. 

Не са установени. 

 

4 ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕСФ: СЪОТВЕТСТВИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ 

За програми по линия на ЕСФ: 

- описание на начина, по който подпомаганите от ЕСФ действия са съгласувани и допринасят за 

действията, предприети в изпълнение на европейската стратегия по заетост в рамките на 

националните програми за реформа и националните планове за действие на социалното 

приобщаване. 

Неприложимо  

- описание на начина, по който действията по линия на ЕСФ допринасят за прилагане на 

препоръките и на свързаните със заетостта цели на Общността в областта на социалното 

приобщаване, образование и обучение (член 4 параграф 1 от Регламент (EО) No 1081/2006). 

Неприложимо  

 

5 ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕФРР/КФ ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ (КОГАТО Е 

ПРИЛОЖИМО) 

За текущи големи проекти: 

 Напредък в изпълнението на различните етапи на големи проекти, което е определено в 

графика, изложен в точка D 1 от приложения XXI и XXII.  

Неприложимо  

 Напредък във финансирането на големи проекти въз основа на информацията, предоставена в 

т. H 2.2. от приложения XXI и XXII (информацията трябва да се представи комулативно). 

Неприложимо  

За приключили големи проекти: 

-  Списък на приключените големи проекти, който включва датата на приключване, общите 

окончателни инвестиционни разходи, като се използва образецът в точка Н.2.2 от приложения 

XXI и XXII и ключовите показатели за реализацията и резултатите, включително, когато е 

приложимо, основни показатели, посочени в решението на Комисията относно големите 

проекти.  

- Срещнати значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за 

разрешаването им. 
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- Всяко изменение в примерния списък на големи проекти по оперативната програма. 

Неприложимо  

 

5А. ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕФРР/ КФ: ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ С ОБЩ РАЗМЕР НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ, РАВЕН ИЛИ ПО-ВИСОК ОТ 25 МИЛИОНА ЕВРО И 

РАВЕН ИЛИ ПО-НИСЪК ОТ 50 МИЛИОНА ЕВРО (АКО Е ПРИЛОЖИМО) 

За текущи проекти: 

 Напредък по изпълнението на различните етапи от проектите. 

Неприложимо  

 Напредък във финансирането на проектите.  

Неприложимо  

За приключени проекти:  

 Списък на приключилите проекти, включващ дата на приключването, общ краен размер на 

инвестиционните разходи, включително източниците на финансирането, и ключовите показатели за 

реализацията и резултатите, както и, при целесъобразност, основните показатели.‖ 

Неприложимо  

 

6 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ‖ на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013 цели подпомагане на управлението, 

изпълнението, мониторинга и контрола по дейностите на ОП „Конкурентоспособност―, както и 

работата на Комитета за наблюдение, включително и чрез провеждането на проучвания и 

изследвания, необходими за изпълнението и оценката на ОП „Конкурентоспособност―, както и на 

информационни кампании за осигуряване на прозрачност на дейностите по ОП 

„Конкурентоспособност―.  

Приоритетната ос 5 покрива следните области на въздействие: 

• Област на въздействие 5.1. Подкрепа за управлението, изпълнението, мониторинга и контрола 

на оценката на Оперативната програма; 

• Област на въздействие 5.2. Други дейности по изпълнението на Оперативната програма. 

По процедура BG161PO003-5.0.01 Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ‖, е сключен един договор на 08.09.2009 г. с 

ИАНМСП. Издадени са и 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., които 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). Постъпили са четири сигнала за нередности, които са разгледани 

съгласно процедурата, разписана в наръчника на УО. Регистрирани са четири нередности, които след 

прихващане на неправомерно изплатените суми са приключени. 

 

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” 2007-

2013” с обща стойност на безвъзмездната помощ 11  367 600 лв. (5  812 250,74 евро).  

Основните дейности, предвидени в проекта са:  

1. Изготвяне на концепция и издаване на информационни и рекламни материали за 

Оперативна програма „Конкурентоспособност‖ - брошури, диплянки, листовки и други печатни 

издания, свързани с дейността на Оперативна програма „Конкурентоспособност‖ и други, както и 

различни рекламни материали; 

2. Популяризиране чрез телевизията, радиото, печата и електронните медии на Оперативна 

програма „Конкурентоспособност‖ и възможностите, които предоставя Оперативната програма на 

всеки етап от нейното изпълнение, закупуване на телевизионно и радио време; 

3. Изготвяне на концепция и издаване на електронен информационен бюлетин за Оперативна 

програма „Конкурентоспособност‖; 

4. Провеждане на социологически проучвания, икономически анализи, мониторинг и оценка 

на изпълнението на Комуникационния план и изготвянето на препоръки за промяна в стратегията, 

индикатори за измерване и мерките за изпълнение на Комуникационния план; 
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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 отчетния период 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. от страна на ДО са верифицирани и платени два 

междинни технически и финансови отчета. Във връзка с верификацията на отчетите от страна на ДО 

са извършени две проверки на място – на 27.02.2013 г. и на 12.08.2013 г. През отчетния период от 

страна на бенефициента е представено искане за изменение с цел оптимизиране на дейностите и 

разходите по проекта. Искането за изменение е одобрено от страна на ДО като е издадена Заповед за 

изменение на Заповедта за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Подробна 

информация относно извършените в отчетния период дейности по проекта е представена в т. 7 

„Информиране и публичност― от настоящия доклад.  

 

Заповед № РД-16-457/08.05.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и ръководител 

на Управляващия орган за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

изпълнението на проект „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” с обща стойност на 

безвъзмездната помощ 19 559 659 лв. (10 000 848.24 eвро). 

Основните дейности, предвидени в проекта са:  

1. Общи дейности по управлението на Оперативната програма, в т.ч: 

1.1. Повишаване на административния капацитет на служителите на Управляващия орган; 

1.2. Техническо и ресурсно обезпечаване на Управляващия орган. 

2. Специфични дейности по управление и изпълнение на Оперативната програма, в т.ч:, 

2.1. Администриране на процеса на управление и изпълнение на Оперативната програма – 

подготовка и провеждане на оценка по конкретните операции по Оперативната програма. 

2.2.Наблюдение и контрол на изпълнението на сключените договори, операции, приоритетни оси 

и Оперативната програма като цяло. 

2.3. Провеждане на оценка (предварителна, текуща и последваща) на изпълнението на сключените 

договори, операциите, приоритетните оси и Оперативната програма като цяло. 

3. Дейности, свързани с функционирането на Комитета за наблюдение на Оперативната програма. 

 

През 2013 г. са изготвени документации, обявени и проведени са общо 6 бр. процедури и 1 ред (чрез 

публична покана) за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител в изпълнение на 

дейности от проект BG161РО003-5.0.01 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013―. След провеждане на 

процедурите, съответно реда за възлагане, в отчетния период са сключени 4 договора с външни 

изпълнители. Определени са комисии с експерти от ГД ЕФК за осъществяване на контрол по 

изпълнението на договорите в рамките на проекта, приемане и отчитане на извършената работа. 

Предстои в началото на 2014 г. финализиране на процеса по оценка по 2 от обявените през 2013 г. 

обществени поръчки. 

В изпълнение на дейност 1.1. Повишаване на административния капацитет на служителите на УО и с 

цел укрепване на капацитета на служителите в УО на ОПК за ефективно управление изпълнението на 
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програмата, в периода 01.01 .- 31.12.2013 г. експертите в Управляващия орган са взели участие в 23 

обучения, от които 22 в сферата на управление на средствата от структурните фондове на ЕС. Броят 

на участниците в обученията е 156 . Проведените обучения са в рамките на годишния план за 

обучение на служителите в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност‖. 

Основните теми на обученията включват:   

- Управление и одит на средствата от Структурните фондове и Кохезионен фонд на ЕС;   

- Закон за обществените поръчки. Обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС 2013. 

Европейски обществени поръчки, ПЧП и концесии;  

- Работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС;  

- Оценка на научно-изследователската и развойна дейности; 

- Ефективно програмиране и избор на операции;    

- Инструменти за финансов инженеринг – изпълнение, финансов контрол, одит и подготовка на 

новия програмен период. Използване на финансовите инструменти през следващия програмен 

период 2014-2020;  

- Държавни помощи. Режим на държавните помощи - приложимост в контекста на фондовете на 

ЕС;  

- Ключът към по-стратегическа комуникация. Комуникация на Европейските фондове в периода 

2014-2020 – нови правила, нови задължения; 

- Предоставяне на по-добра подкрепа на малки и средни предприятия и големи предприятия чрез 

програми и политики на ЕС;  

- Енергийни проекти 2014-2020  

- Техническа помощ към Европейските структурни фондове; 

- Вътрешен и външен одит на програми и проекти финансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС; 

- Подготовка за приключване на Оперативните програми 2007-2013;  

- Инструментите за правене процеса на верификация опростен и сигурен; 

- Обученията са организирани от „Школата по публични финанси‖ в Министерството на 

финансите, Агенцията за обществени поръчки, Министерството на икономиката и 

енергетиката, както и Дирекция ИСУСЕС в Министерски съвет. 

 

Проведени са 2 заседания на Комитета за наблюдение на  ОПК – на 04.06.2013 г. и 21.11.2013.  

Подробна информация е предоставена в точка 2.7.2.1. 

През отчетния период 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. от страна на ДО е верифициран и платен втори 

междинен технически и финансов отчет с период на отчитане -  01.04.2010 г. – 30.04.2012 г. Във 

връзка с верификацията на отчета от страна на екипа на ДО е извършена физическа проверка на 

място на 28.02.2013 г.  През отчетния период от страна на бенефициента е представено искане за 

изменение с цел оптимизиране на разходите по проекта и допълване на състава на екипа за 

изпълнение на проекта. Искането за изменение е одобрено от страна на ДО като е издадена Заповед 

за изменение на Заповедта за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Постъпил е един сигнал за нередност, който е разгледан съгласно процедурите, разписани в 

наръчника на УО. Регистрирана е една нередност, по която предстои прихващане на средства от 

следващо плащане. 

 

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).  

Предвид извършените структурни промени, свързани със сливане на Междинното звено и 

Управляващия орган по ОП „Конкурентоспособност―, изпълнението на дейности по проект „Развитие 

на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за 

ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност‖е 

преустановено.  

През отчетния период, експерти от ГДЕФК като правоприемник на МЗ са изготвили и внесли в ДО по 

приоритетна ос 5 „Техническа помощ― финален технически и финансов отчет по договор  BG 

161PO003-5.0.01-0005-C0001 „Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване 
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на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни 

оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”. 
 

7 ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 

Основните информационни и комуникационни дейности, свързани с ОП „Конкурентоспособност”,  

извършени в периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., могат да се структурират, както следва:  

7.1 Информационни кампании и събития в страната 

7.1.1. Информационни кампании/информационни дни: 
През 2013 г. са организирани и проведени информационни дни за представяне на открити процедури по 

програмата, ден на отворени врати, семинар на журналисти и голямо инфромационно събитие. В 

събитията са взели участие общо 3 278 представители на бизнеса. 

 В периода 21 - 25 януари 2013 г. в градовете София, Пловдив и Варна се проведоха 

информационни дни за представяне на открита процедура за подбор на проекти по Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013: 

BG161PO003-1.2.04  „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации―– 

участие взеха общо 383 души; 

 В периода 11 - 13 март 2013 г. в градовете София, Стара Загора и Варна се проведоха 

информационни дни за представяне на открита процедура за подбор на проекти по Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013: 

BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"– участие взеха общо 183 

души; 

 В периода 29 март - 05 април 2013 г. в градовете София, Пловдив и Варна се проведоха 

информационни дни за представяне на ПМС 69 – участие взеха общо 528 души; 

 В периода 20 - 31 май  2013 г. в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и 

София се проведе информационна кампания за представяне на открита процедура за подбор на 

проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика‖ 2007-2013: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика‖– 

участие взеха общо 468 души; 

 В периода 07 - 14 юни 2013 г. в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново се 

проведоха информационни дни за представяне на открита процедура за подбор на проекти по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-

2013: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията‖- участие взеха общо 586 

души. 

 В периода 11-18 ноември 2013 г. са организирани и проведени 5 информационни дни за 

представяне на схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия― в градовете 

София, Пловдив, Бургас, Варна и Враца. Участие взеха общо 620 участници. 

 На 20 декември 2013 г. са организирани и проведени 3 събития: ―Ден на отворени врати―, 

„Семинар за журналисти― и „Голямо информационно събитие―. Участие взеха общо 323 

участници.  

 В рамките на Голямото информационно събитие УО връчи годишните награди „Конкурентна 

България― за най-успешен проект по оперативната програма за 2013 г. в 7 категории: „Изявен 

социален ефект―, „Иновативни―, „Технологична модернизация―, „С ефект върху околната среда и 

енергийна ефективност―, „Системи за управление―, „Изрядни бенефициенти― и „Специална 

награда от Управляващия орган―. 

7.1.2. Рекламни кампании: 

Във връзка с изпълнението на дейности по осигуряване на информация, комуникация и публичност по 

Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност‖ и в съответствие с разпоредбата на чл. 4, т. 2 от 

Закона за обществените поръчки в периода януари-декември 2013 г. са сключени 16 договора с 

електронни медии, с цел популяризиране изпълнението на ОП „Конкурентоспособност―, представяне на 

отворените схеми и успешно изпълнени договори по програмата.  

Общо излъчените материали в електронните медии, са: 40 броя рубрики в телевизии и радио; 3433 броя  

радиоспота; 475 броя телевизионни клипа, 21 броя излъчвания на телевизионен филм и едно гостуване в 

телевизионно студио. 

В резултат на рекламните кампании, в края на програмния период, по данни от социологическо 

изследване, повече от 30 % от потенциалните бенефициенти на програмата имат значителни очаквания по 

отношение на ОПКРБИ, а над 50 % имат по-скоро положителна нагласа.   

7.1.3. Официални връчвания на договори: 

На 10.01.2013 г. в Гранитна зала на Министерския съвет официално беше подписан договора за БФП за 

създаване на Научно-технологичен парк в гр. София.  
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7.2 Работни срещи с представители на бизнеса– кандидат-бенефициенти и бенефициенти по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013  

 

7.2.1. Участия на експерти от УО в семинари, работни срещи, дискусии и др. събития  

През 2013 година, с цел представяне на добрите резултати от изпълнението на програмата и представяне 

на концепцията за новия програмен период, експерти от ГД ЕФК взеха участие в различни събития, 

организирани от УО и от външни организации, както следва: 

• На 13 – 14.05.2013 г. експерти от УО взеха участие в обучението на експерти от Областните 

информационни центрове на тема „Представяне на новостите по ОП „Конкурентоспособност― и 

приложимата нормативна уредба по програмите―. Представени бяха отворените за кандидатстване схеми 

„Енергийна ефективност и зелена икономика― и „Внедряване на иновации в предприятията―, както и 

предстоящата за отваряне процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия―; 

• На 22.05.2013 г. експерти от УО участваха в представянето на работен вариант на концепция за модел 

на участие на банките в процедурата за технологична модернизация, организирана от Асоциацията на 

банките в България; 

• На 30.05.2013 г. експерти от УО участваха в среща по проект „Мрежа за високоразвити клъстърни 

организации в Югоизточна Европа – Инициативата SEENECO―, по който МИЕ(Т) е партньор. По време 

на срещата бяха презентирани предложенията на представителите на мебелния бранш за разрешаване на 

определени проблеми, както и изготвеният от УО първи проект на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност― 2014 – 2020 г.; 

• На 20.06.2013 г. експерт от УО участва в Български форум на бизнес лидерите, организиран от 

посолството на Великобритания в България. В рамките на форума бяха представени добри практики в 

областта на ефективното използване на енергийни ресурси, а също и начини за финансиране на проекти за 

енергийна ефективност.; 

• На 25.06.2013 г. експерт от УО участва във форум на тема „Преминаване към ресурсно ефективна 

зелена икономика в региона на река Дунав―. Форумът бе посветен на реализиране на целите на ЕС за 

опазване на околната среда, въвеждането на екосистемни услуги, изменението на климата и свързаните с 

това проблеми и доставката на енергийни ресурси.; 

• На 27.06.2013 г. експерт от УО участва в заседание на постоянната комисия на НСОРБ по 

икономическите дейности, енергетика и туризъм. На заседанието бе представена концепцията за ОП 

„Иновации и конкурентоспособност― 2014 – 2020 г.; 

• На 18.07.2013 г. представители на УО участваха в работна среща, организирана от Обединена 

технологична инициатива „Горивни клетки и водород― към ЕК. На срещата бяха обсъдени възможностите 

за участие на българския бизнес и научни организации в инициативата през новия програмен период.; 

• На 27.08.2013 г. експерти на УО участваха в среща с представители на Пощенска банка/Юробанк 

България АД и ЕБВР за представяне на механизма на изпълнение на процедурата и предоставяне на 

отговори на конкретни въпроси; 

• На 19 – 20.09.2013 г. представител на УО участва като лектор в международен конгрес „Син растеж в 

Черноморския регион – перспективи и възможности― и в конференция „Засилване на 

конкурентоспособността на МСП чрез бенчмаркинг―; 

• На 27.09.2013 г. експерти на УО участваха в национална конференция на тема „Електрическа 

мобилност 2013―; 

• На 01.10.2013 г. в Пловдив и 03.10.2013 г. в  Русе представители на УО взеха участие в 

информационни дни на тема „Възможности за бизнеса: новият програмен период 2014 - 2020―, по време 

на които бе представена ОП „Иновации и конкурентоспособност―; 

• На 15.10.2013 г., Плевен - информационен ден на тема „Възможности за бизнеса: новият програмен 

период 2014 - 2020―, на който бе представена ОП „Иновации и конкурентоспособност―.  

 

7.2.2. Обучения на бенефиценти на договори за безвъзмездна финансова помощ 

През 2013 г. експертите в  ГД ЕФК са организирали и провели 3 обучения на бенефициенти  за 

качествено и ефективно изпълнение на сключените договори за БФП по 3 процедури по ОП 

"Конкурентоспособност". Обучени са 171 представителя на 93 компании - бенефициенти на 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Конкурентоспособност": 

 31.01.2013 г. по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна 

дейност на българските предприятия― - 80 представители от 42 предприятия ; 

 17.09.2013 г. по процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в 
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изследователските организации― - 27 представители от 15 предприятия; 

 17-18.10.2013 г. по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в 

България― - 42 представители от 24 предприятия; 16 представители от 9 предприятия или общо за двата 

дни 58 представители от 33 предприятия. 

 
7.3 Поддържане и обновяване на Интернет страниците на УО  на ОП „Конкурентоспособност“ 

С оглед улесняване на достъпа до информация по Оперативната програма на потенциалните потребители 

и кандидати след осъщественото сливане на Управляващия орган и Междинното звено през 2012 г. и след 

извършване на технически проверки и настройки, се премина към използване само на сайта на 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност― - www.opcompetitiveness.bg.  

Българската и английска версия на Интернет страницата на УО -  www.opcompetitiveness.bg се поддържа 

регулярно, като нейното обновяване отразява в пълна степен текущите събития и реализирания напредък 

по програмата.  

На нея се публикуват всички документи, свързани с ОП „Конкурентоспособност―, новини, 

прессъобщения, обяви за откриване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

пакети документи и насоки за кандидатстване, както и оперативни ръководства за изпълнение на 

сключените договори по обявените процедури, Индикативна годишна работна програма за предстоящите 

процедури за годината, документи по процедури за предоставяне на БФП по оперативната програма, 

които се публикуват за обществено обсъждане преди обявяването на процедурите, съобщения за 

предстоящи и минали информационни събития, решения, уведомления, обяви за откриване на процедури 

за обществени поръчки, зададени въпроси и изготвени отговори по процедури за подбор на проекти, 

презентации от проведени информационни кампании за представяне на процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност― пред потенциални бенефициенти, 

примерни варианти на визуализация по ОП "Конкурентоспособност", оценки доклади и други полезни 

информационни материали, както за бенефициентите по програмата, така и за широката общественост.  

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‖, като това може да бъде направено по електронен път.  

Рубрика „Новини‖ предоставя възможност за ориентиране кои са новопубликуваните документи и 

информационни материали на интернет страницата, както и за бърз достъп до тях.  

На интернет страницата e създадена и рубрика, касаеща програмирането на новия програмен период 2014-

2020 г., както и се предвижда чрез създаване на нова секция „ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, 

ПРЕПОРЪКИ― да се предостави възможност бизнесът да изпраща своите предложения, коментари и 

препоръки за програмирането на новия период 2014-2020 на базата на опита/мнението за настоящата 

програма. 

В допълнение, поддържа се секция ―Общи въпроси и отговори‖, където може да се получи информация от 

общ характер за ОП „Конкурентоспособност‖, за предстоящи схеми или други въпроси от компетенциите 

на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕ. В рубриката „Контакти‖ на 

българската и английската версии на интернет страницата на УО са публикувани данни за обратна връзка 

със служители, отговорни за връзките с обществеността и информираността и публичността по 

програмата.  

Публикува се и информация за изпълнението на ОП ―Конкурентоспособност‖ към определена дата, 

таблици с направени предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проектите на 

Насоки и пакети документи по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативната програма, 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‖ са създадени 

рубриките – „Събития― с подрубрики за предстоящи и приключили събития и „Медиите за нас―, 

съдържаща подробна информация, снимки и ежедневен пресклипинг на медийното отразяване на 

събития, проекти и инициативи по ОП „Конкурентоспособност―.  

От началото на 2013 г. до 31.12.2013 г. на интернет страницата са публикувани 197 новини, създадени са 

подстраници за 9 нови процедури за предоставяне на БФП, осъществени са 2115 публикации в рубрики и 

подрубрики на сайта, създадени са 7 нови рубрики и 14 подрубрики към съществуващи/нови рубрики.   

Посещенията на сайта на ОП ―Конкурентоспособност‖ за периода са 494 301, от които 116 181 (или около 

22%) уникални, а броят на RSS абонаментите за същия период е нараснал със 189. 

На специализираната електронна поща в рубриката „Общи въпроси‖ на интернет сайта на ОП 

„Конкурентоспособност― са получени 237 въпроса, отнасящи се до възможностите за кандидатстване за 

безвъзмездна финансова помощ, на които са изготвени и публикувани съответните отговори. В 

новосъздадената рубрика  „Предложения, мнения, препоръки― са получени 25 предложения и препоръки. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
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7.4 Добри практики 

УО  поддържа и разширява базата си данни с успешно изпълнени проекти по ОП 

„Конкурентоспособност― (добри практики) с цел популяризиране и разпространяване на добрите 

практики, като същата се използва при подготовка на печатни издания, организиране на събития и други 

медийни изяви. 

Примерите за добри практики се публикуват на сайта на УО в раздел „Успешно изпълнени проекти по ОП 

„Конкурентоспособност―, както и в обособената секция „Добри практики‖ на единния информационен 

портал за обща и специализирана информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния 

фонд на ЕС в България www.eufunds.bg, поддържан от дирекция „Информация и системи за управление 

на средствата от ЕС‖ в Министерски съвет. 

 

7.5 Одит на оценка на съответствието на Управляващия орган   

В изпълнение на функциите си на орган, отговорен за извършване на оценката за съответствие на 

системите за управление и контрол по смисъла на чл.  71 от Регламент 1083/2006 и чл. 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 2013 г. бяха извършени следните одити:  
 

Трети одит на операциите за изразяване на увереност, че декларираните разходи са верни и 

транзакциите са законосъобразни и редовни. Целта на одита бe да се получи разумна увереност, че 

сертифицираните разходи в периода 1 януари 2011 г. - 31 декември 2011 г. по ОПК са верни и свързаните 

с тях транзакции са законосъобразни и редовни.  Специфичните цели на този одит на операциите бяха да 

се провери дали са изпълнени условията, посочени в чл. 16 от Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията, а 

именно че: 

 операцията отговаря на критериите за избор на оперативна програма, изпълнена е в 

съответствие с решението за одобряване и удовлетворява всяко от приложимите условия по 

отношение на неговата функция и използване или набелязани цели; 

 декларираните от бенефициента разходи съответстват на счетоводните и оправдателни 

документи, съхранявани от бенефициента; 

 декларираните от бенефициента разходи са в съответствие с общностните и 

националните правила; 

 публичният принос е бил изплатен на бенефициента в съответствие с член 80 от 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. 

 

В обхвата на одита попаднаха сертифицираните разходи по избраните на извадкова база от одиторите 48 

искания за плащане по 48 проекта на ОПРКБИ за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. С цел 

изразяване на увереност за съответствие на декларираните разходи с общностните и националните 

правила по одитираните искания за плащане, бяха проверени и законосъобразността на проведените 

процедури за възлагане на обществени поръчки, в резултат на които са извършени разходите. 

 

По време на одита на операциите одитният екип установи и документира слабости и предложи препоръки 

за тяхното отстраняване, както следва: 

 препоръки за индивидуални корекции или плоски финансови корекции с цел изчистване на 

финансовото влияние на пропуските в миналото. Наложена е плоска финансова корекция в 

размер от 2 % върху разходите по процедура BG161PO003-2.1.5 „Технологична модернизация 

в големи предприятия― поради допусната нередност в селекцията на проектни предложения 

по процедурата, която се отнася единствено до процеса на пренос на данни от хартиен към 

хартиен и от хартиен към електронен носител само при един от трите етапа на оценка 

(техническа и финансова оценка), като при самата оценка в действителност е осигурено 
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спазването на основните принципи за равно третиране на кандидатите в оценителния процес 

и недопускане на дискриминация. 

Констатирани са и нарушения от страна на бенефициенти, свързани с:  

 представяне на неверни разходооправдателни документи;   

 конфликт на интереси при изпълнение на консултантска услуга по въвеждане на Системата за 

управление на информационната сигурност (СУИС); 

 отчитане на закупено по проекта оборудване, доставено преди подписването и влизане в сила 

на ДБФП. Случаите са регистрирани като нередност, в т.ч. опит за измама и са предадени на 

правоохранителните органи. 

Четвърти системен одит за увереност относно ефективното функциониране на системите за управление 

и контрол на Управляващия орган на ОПК.   

Общата цел на одита беше да се получи разумна увереност относно ефективното функциониране на 

системите за управление и контрол в Управляващия орган по ОПРКБИ в съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Регламент (ЕО) № 1828/2006. 

Специфичната цел на одита беше:  

 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; на Ключово 

изискване 2 „Адекватни процедури за избор на операции‖; на Ключово изискване 3 „Адекватна 

информация и стратегия за предоставяне на насоки на кандидатите‖; на Ключово изискване 4 

„Адекватни управленски верификации‖; на Ключово изискване 5 „Адекватна (достатъчна) одитна 

пътека‖ и на Ключово изискване 7 „Предприемане на превантивни и коригиращи действия в 

случай на установени при изпълнени одити системни грешки‖.  

 

Обхватът на одита включи контролните дейности, въведени и изпълнявани от УО във връзка с изброените 

ключови изисквания през периода 1 май 2012 г. - 21 септември 2012 г., както и проследяване на 

препоръките, предоставине в рамките на третия системен одит от 2011 г. и на една препоръка от одита на 

операциите за 2012 г. 

По време на одита бяха установени и документирани слабости във функционирането на отделни 

контролни дейности по ключови изисквания 2, 4, 5 и 7. Одитният орган не е констатирал слабости по 

отношение ключови изисквания 1 и 3.  

Във връзка с формулираните констатации са предложени препоръки за тяхното отстраняване. 

УО е приел всички препоръки на Одитния орган, като е дал корективни мерки по всяка една от 

препоръките и препоръките са изпълнени. 

 


