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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: 2014 г. 

Дата на одобряване на годишния доклад от 

мониторинговия комитет: 12.06.2015 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, представляващи индикатори за същност (контекст) на ОПК е 

Статистическата служба на Европейския съюз - Евростат и НСИ. Непредставените в настоящия доклад 

данни не са налични към датата на изготвянето му и ще бъдат представени в Окончателния доклад за 

изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.  

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% 

 
43.0% 44.0% 45.0%* 45.0%* n.a  45.0 % 

Цел2 0      51.2 %  52.0 % 52.0% 

Изходно 

положение3 
32.1%          

Показател 2: 

Разходи за 

НИРД като 

% от БВП**  

Постигнат 

резултат 

 
0.44% 

 

 
0.46% 

 

 
0.51% 

 

0.59% 0.55% 0.62% 0.65% n.a  0.65% 

Цел 0      1.15 %  1.20 % 1.20 % 

Изходно 
положение 

0.51%          

Показател 3: 

Експорт/ 

БВП** 

 

Постигнат 

резултат 
53.31% 53.62% 43.79% 55.14% 63.64% 64.60% 68.39% 67.90%*  67.90 % 

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 

751 701 647 655 690 658 603 n.a  603 

Цел 0      1250.00  
1150.0

0 
1150.00 

Изходно 

положение 
1628.16          

Показател 5: 

Обем 

чуждестранн

и инвестиции 

като % от 

БВП**** 

Постигнат 
резултат 

47.57 % 52.63 % 56.66 % 60.15 % 53.97 % 53.63 % 56.86% n.a  56.86 % 

Цел 0      32.8 %  34.5 % 34.5 % 

Изходно 

положение 
26.2%           

                                                           
1 

Постигнатите резултати следва да бъдат кумулативно изразени – стойността на показателя следва да е общата стойност, постигната до края 

на отчетната година. Резултатите, постигнати през изминали години, могат да бъдат актуализирани при представянето на следващи годишни 

доклади за изпълнението, ако е налице по-точна информация. 
2 Целта може да бъде посочвана за всяка година или за целия програмен период. 
3 Изходното положение се посочва само за първата година, когато информацията за него е налице, освен ако се използва концепцията за 

динамично изходно положение. 
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* Предварителни данни. 

** Данните за стойността на показателя по години са актуализирани въз основа на преизчисляване, извършено от 

НСИ/Евростат.  

*** Съотношение между брутното вътрешно енергийно потребление на база реално отчетените количества енергия (в 

килограми нефтен еквивалент) и БВП (по постоянни цени за 2005 г. в евро). Данните за стойността на показателя по години са 

актуализирани въз основа на преизчисляване, извършено от НСИ. 

****Съотношение между стойността на преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към БВП 

по текущи цени за съответната година. Данните за стойността на показателя по години са актуализирани въз основа на 

преизчисляване, извършено от НСИ/Евростат. 

 

При отчитане на обстоятелството, че към момента въздействието върху българската икономика на 

предоставените по ОПК средства не може да бъде измерено в най-пълна степен и въз основа на 

оценката, извършена на база данни от иконометричния модел СИБИЛА за оценка на ефектите от 

Структурните и Кохезионния фонд на ЕС върху икономиката на България, може да се направи 

заключението, че изпълнението на оперативната програма към края на 2014 г. има общ положителен 

ефект върху основните макроикономически показатели, като най-сериозен е приноса по отношение 

на показателя ръст на частните инвестиции. Видно от данните, посочени в таблицата по-долу
4
 

изпълнението на ОПК за периода 2007-2014 г. е повлияло положително върху създаването на нови 

работни места, подобряване на  конкурентоспособността, ефективността на предприятията и 

насърчаване на инвестиционната активност. 

Ефекти от изпълнението на ОПК за периода  2007-2014 г. 

Макроикономически показател Ефекти към 2014 г. 

БВП 1.0 % 

Износ на стоки и услуги 0.9 % 

Внос на стоки и услуги 1.8 % 

Текуща сметка, % от БВП -0.4 п.п. 

Частно потребление 1.4 % 

Частни инвестиции 4.7 % 

Заетост (15-64 г.), хил. 1.1  % 

Коефициент на безработица (15-64 г.) -0.5 п.п. 

Инфлация по ХИПЦ  0.1 п.п. 

Бюджетен баланс, % от БВП 

 

  0.5  п.п. 

 

                                                                                                                         Източник: МФ, СИБИЛА. 

Анализът на резултатите от извършената оценка показва, че изпълнението на програмата има 

съществен положителен ефект за постигането на икономически растеж - БВП към края на 2014 г. е с 

1 % по-висок в сравнение със стойността, която би била постигната без изпълнението на 

интервенциите по ОПК. Инфлацията, частното потребление и частните инвестиции също са повлияни 

положително с ефекти съответно 1.1 %, 1.4 % и 4.7 %  над базисния сценарий. Изпълнението на 

програмата е довело до нарастване на вноса на стоки и услуги с 1.8 %, като основна причина за това е 

ниската суровинна обезпеченост, и съответно вноса на по-високо производителни и ресурсно 

ефективни технологии  и оборудване. В същото време е отчетено нарастване с 0.9 % на износа на 

стоки и нефакторни услуги, което се дължи на приноса на ОПК за подобряване на конкурентните 

позиции на българските предприятия чрез осигуряването на по-висока производителност на труда и 

ефективност на производствените процеси. Агрегираният ефект по отношение на последните два 

показателя е причина за отчетеното известно влошаване на салдото на външната търговия със стоки и 

нефакторни услуги в резултат на изпълнението на ОПК. 

Към края на 2014 г. оценката показва, че е налице положителна промяна по отношение на заетостта 

(увеличение с 1.1 %) и коефициента на безработица (намаление с 0.5 п.п.). Положителен е ефектът и 

върху фискалната позиция на страната, което се дължи на комбинацията от няколко противоположни 

по своя характер влияния. От една страна, изпълнението на ОПК е довело до увеличение на 
                                                           
4
 Данните са предоставени от Министерство на финансите и се базират на извършената оценка на въздействието 

на ОПК върху българската икономика за периода 2007-2014 г., при използване на модела СИБИЛА (Simulation 

Model of Bulgaria's Investment in Long-term Advance – SIBILA). 
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разходите от държавния бюджет в абсолютен и относителен план (% от БВП). В същото време част 

от разходите намаляват в относително изражение (например поради настъпилите положителни 

промени на пазара на труда), като се наблюдава и процес на увеличаване на приходите в бюджета. 

Крайният резултат от тези разнопосочни влияния е положителен принос от изпълнението на ОПК в 

размер на 0.5 п.п. намаление на бюджетния дефицит.  

Конкретните ефекти от изпълнението на ОПК за периода 01.01 – 31.12.2014 г. са: 

Макроикономически показател Ефекти за 2014 г. 

БВП 0.1 % 

Износ на стоки и услуги 0.0 % 

Внос на стоки и услуги 0.4 % 

Текуща сметка, % от БВП                       0.2 п.п. 

Частно потребление 0.3 % 

Частни инвестиции 1.3 % 

Заетост (15-64 г.), хил. 0.4  % 

Коефициент на безработица (15-64 г.) -0.4 п.п. 

Инфлация по ХИПЦ -0.2 п.п. 

Бюджетен баланс, % от БВП 

 

  0.3  п.п. 

 

                                                                                             Източник: МФ, СИБИЛА. 

През отчетния период изпълнението на ОПК влияе положително върху запазването на относително 

стабилно ниво на производство, като ефектът върху БВП за 2014 г. е оценен на  0.1 % над базисния 

сценарий. Въздействието върху инфлацията е в посока намаление с  0.2 п.п.  Най-значителен ефект от 

усвояването на средствата за 2014 г. е отчетен за показателя размер на частните инвестиции - 1.3 % 

ръст. В резултат на изпълнението на оперативната програма през 2014 г. е налице увеличаване на 

заетостта с 0.4 % и намаляване на коефициента на безработица с 0.4 п.п. Съгласно извършената оценка 

през отчетния период фискалната позиция на страната се е подобрила с 0.3 п.п., като се очаква всички 

посочени положителни тенденции да продължат и да се засилят в значителна степен до приключването 

на оперативната програма.  

 

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

индикатори  

Стойностите на индикаторите на ниво оперативна програма за 2014 г., посочени в таблицата по-долу, 

отразяват постигнатия напредък от изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по операциите по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК, по които към 31.12.2014 г. са 

извършени окончателни плащания. От началото на изпълнение на процедурите до 31.12.2014 г. са 

извършени окончателни плащания по 1 723 договора, като изплатената сума по тях е в размер на 

778 913 885.53 лв. (398 258 454.61 евро), с което е постигнат сериозен ръст спрямо предходния отчетен 

период - към края на 2013 г. извършените окончателни плащания са в размер на 413 599 138.12 лв. (211 

473 125.13 евро). В резултат на това както е видно и от посочените по-долу данни през 2014 г. е налице 

значителен напредък по отношение на степента на изпълнение на всички индикатори на ниво 

оперативна програма. 



 9 

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: 1 371 

работни места, 

в т. ч. 611 за 

жени и 760 за 
мъже 

Общо: 1 740 

работни места, в 

т. ч.  

614 за жени и 1 
126 за мъже 

Общо: 1 508 

работни места, в 

т. ч.  

518 за жени и 990 

за мъже 

 6 018 работни 

места, в т. ч. 2 

341 за жени и 3 

677 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  

71 броя, в т.ч.: 32  

микро 

предприятия, 

27 малки 

предприятия, 

3 средни 

предприятия  и  

9 големи 

предприятия 

 102 броя, в т.ч.:   

34  микро 

предприятия, 

42 малки 

предприятия, 

11 средни 

предприятия  и  

15  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 37 броя в т.ч.: 16 

микро 

предприятия, 14 

малки 

предприятия, 3 

средни и 4 големи 

предприятия 

 37 броя в т.ч.: 

16 микро 

предприятия, 

14 малки 

предприятия, 3 

средни и 4 

големи 

предприятия 

Цел 0   30     110 110 

Изходно 

положение 

0          

Показател 4 

Core indicator 

 

Брой създадени НИРД 

работни места  

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 0 68 работни 
места , в т. ч. 

30 за жени и 38 

за мъже 

4 работни места , 
в т. ч. 1 за жени и 

3 за мъже 

244 работни места 

, в т. ч. 61 за жени 

и 183 за мъже 

 316 работни 

места, в т. ч. 92 

за жени и 224 

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 

предприятия 

159 броя, в 
т.ч.:  22 

 микро 

предприятия, 
56 малки 

предприятия, 

60 средни 
предприятия  и  

21  големи 

предприятия 

315 броя, 
в т.ч.:   

31 микро 

предприятия, 
147 малки 

предприятия, 

117 средни 
предприятия  и  

20  големи 

предприятия 

297 броя, 

 в т.ч.:   

36 микро 

предприятия, 

123 малки 

предприятия, 

128 средни 

предприятия  и  

10  големи 

предприятия 

 943 броя, в т.ч: 

97 

микро 

предприятия, 

406 малки 

предприятия, 

371 средни 

предприятия  и  

69 големи 

предприятия 

                                                           
 Индикатор 5 „Брой инвестиционни проекти” не е идентифициран и отчитан като core indicator, тъй като този показател отчита всички подкрепени по програмата предприятия, в т.ч. МСП  

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

Цел 0   300     1100 1 100 

Изходно 

положение 

194          

Показател 6 

Core indicator 

 

Създадени инвестиции 

(млн. евро) 

 

Постигнати 
резултати 

0 0 728 357,35 евро – 
общо в 

подкрепените 

предприятия в т.ч: 
 

326 631,46 евро – 

създадени 
инвестиции в 

малки предприятия 

 

401 725,89 евро – 

създадени 
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 

подкрепените 

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 

250 980 518,83 

евро – общо в 

подкрепените 

предприятия в 

т.ч: 

 

23 284 098,44 евро 

създадени 

инвестиции в 

микро 

предприятия 

 

57 965 123,25 евро 

– създадени 

инвестиции в 

малки 

предприятия 

  

98 793 046,44 евро 

– създадени 

инвестиции в 

средни 

предприятия 

 

70 938 250,70 евро 

– създадени 

инвестиции в 

големи 

предприятия 

 726 130 374,15  

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 

60 броя, в т.ч.:   

9 микро 

предприятия, 

24 малки 

предприятия, 

22 средни 

предприятия  и  

5 големи 

предприятия 

 254 

Цел 0   9     33 33 

Изходно 32          
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

положение 

Показател 8 

Core indicator 

 

Брой проекти за 

възобновяеми енергийни 

източници. 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0 5  91  96 

Цел 0   0     80 80 

Изходно 
положение 

0          

Показател 9 

Core indicator 

 

Допълнителен капацитет 

за производство на 

възобновяема енергия
5
 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0   21 

GwH 

  36 

GwH 

 Послед

ваща 
оценка 

36 

GwH 

Изходно 

положение 

20 GwH 

(енергия от 

вятър за 

2006 г.) 

         

Показател 10 

Core indicator 

Брой проекти в подкрепа 

на бизнеса, 

предприемачеството и 

новите технологии  

Постигнати 

резултати 

0 0 11 150
6
 237 351 470 336  1 555 

Цел 0   553     2 219 2 219 

Изходно 

положение 

0          

 

Анализ на постигнатия материален напредък по ОПК е представен в т. 2.1.6 „Анализ на качеството“ от доклада. 

                                                           
5
 С изменениe на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013, одобрено с Решение № C (2012) 5768 от 

10.08.2012 г., ЕК приема промени в Анекс 3 „Списък с индикатори“ на ОПК. 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“. 

 
6
 В годишните доклади за 2010 г. и 2011 г. е допусната грешка, като за Показател 10 „Брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии“ е 

посочена стойност 162. В действителност през 2010 г. са извършени окончателни плащания по 150 ДБФП, т.е. коректната стойност на показателя за 2010 г. е 150 проекта 

в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии. 

 
 



 12 

2.1.1.3 Индикатори за въздействие  

Източник на данните за показател „Продуктивност на труда” е публикуваната в Евростат 

информация. Този индикатор оценява продуктивността на националната икономика спрямо средната 

за Европейския съюз (ЕС 27) производителност на труда на едно заето лице, без да се разграничават 

заетите на пълно и непълно работно време. Данните са представени  в стандарт на покупателна 

способност, за да се елиминира влиянието на ценовите равнища между страните. Данните за 

показател „Принос на МСП в БВП” са изразени като дял на добавената стойност по факторни 

разходи на МСП от общата добавена стойност за страната на отчетените нефинансови предприятия 

въз основа на предоставената от НСИ статистическа информация. Непредставените в настоящия 

доклад данни не са налични към датата на изготвянето му и ще бъдат представени в Окончателния 

доклад за изпълнението на ОПК.  

*Данните за стойността на показателя по години са актуализирани въз основа на преизчисляване, извършено от 

Евростат.  

**Данните за стойността на показателя са изчислени при прилагане на методология на структурна бизнес 

статистика и са актуализирани по години въз основа на преизчисляване, извършено от НСИ. 

 

Последните налични данни за индикаторите за въздействие, посочени в таблицата по-горе  са за 2013 

г., като следва да се отбележи, че по показател „Продуктивност на труда“ е отчетено известно 

изоставане в постигането на целевата стойност – отчетената стойност на този индикатор за 2013 г. 

достига 98,2 % от заложената цел (43.4 % спрямо целеви 45,6 %), докато през преходните периоди на 

отчитане показателят е постигал изцяло целевите си стойности за съответната година на изпълнение. 

Това може да се обясни с факта, че стойността на индикатора, отчитащ производителността на труда 

зависи от голям брой фактори, в т.ч. външни за оперативната програма, и доколкото генерираното 

изоставане е пренебрежимо ниско, може да се направи изводът, че целевите стойности на показателя 

за 2014 и 2015 г. са постижими, като те ще бъдат представени в Окончателния доклад за 

изпълнението на ОПК. 

По отношение на втория индикатор за въздействие „Принос на МСП в БВП”, данните за отчетените 

стойности показват, че към края на 2013 г. приносът на МСП към БВП надвишава почти 2 пъти 

целевата стойност (66,6 % спрямо целеви 32,3%).  

 

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 

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 

37.4 % 39.7 % 39.7 % 40.8% 42.9% 44.5% 43.4% n.a  43.4% 

Цел 36.4% 37.8% 39.2% 40.8% 42.4% 44.0% 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 

60.0% 65.7% 64.6% 62.4% 61.9% 64.6% 66.6% n.a  66.6% 

Цел 23.2% 25.7% 27.3% 28.5% 29.6% 30.1% 32.3%   32.3% 

Изходно 

положение 

2004 – 

22.2% 
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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 

 

 
 

 

 120 992 658.12 EUR 

  

 
 

 

 85 647 994.59 EUR 

      40.65 % 

 
 

 

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 

   

  
646 146 232.64 EUR 

 

 
377 811 624.08 EUR 

      71.42 % 

 
 

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 

   
 

  14 645 368.94 EUR 

 
 

 14 645 368.94 EUR 

    38.89 % 
 

не се прилага 

Приоритетна ос 5 

- от които разходи по линия на ЕСФ  

- от които разходи по линия на ЕФРР  

- разходи за регионите, които не се 

ползват от преходно подпомагане  

- разходи за регионите, които се 
ползват от преходно подпомагане 

34 865 901 EUR 

 

 
не се прилага 

 

 

 
Публично 

участие 

 

 

13 127 491.08 EUR 

 

 

13 127 491.08 EUR 

    37.65 % 

 

не се прилага 

Общ сбор 
1 162 215 551 

EUR 
 

1 143 917 104.09  

EUR 

840 237 832.00 

EUR 
72.30 % 

Анализ на постигнатия финансов напредък по ОПК е представен в т. 2.1.6 „Анализ на 

качеството“ от доклада. 

 

2.1.3 Информация за разбивката на усвояването на фондовете  

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

 

Цел
Приоритетна 

тема

Форма на 

финансиране
Територия

Икономическа 

дейност
Местоположение

Отпусната вноска от 

Общността 

(с натрупване)

CON 07 01 00 00 BG 30 613 948,36 EUR

CON 04 01 00 00 BG 130 215 816,66 EUR

CON 03 01 00 00 BG 37 699 039,92 EUR

CON 02 01 00 00 BG 26 914 215,12 EUR

CON 08 01 00 00 BG 228 489 665,76 EUR

CON 09 01 00 00 BG 9 479 375,88 EUR

CON 15 01 00 00 BG 18 340 572,25 EUR

CON 05 01 00 00 BG 31 526 143,56 EUR

CON 43 01 00 00 BG 153 078 475,03 EUR

CON 06 01 00 00 BG 1 147 500,00 EUR

CON 35 01 00 00 BG 3 539 272,15 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 19 608 749,15 EUR

CON 85 01 00 00 BG 19 480 308,24 EUR

CON 86 01 00 00 BG 8 965 077,00 EUR  
Ц 
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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 всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ОПК, които са в етап на изпълнение през 2014 г. и по които се предоставя подкрепа за 

определените 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 2014 г. подкрепа за микро, малки и средни иновативни предприятия се 

предоставя по следните процедури в етап на изпълнение:  

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

 BG161PO003/1.1.01 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни 

предприятия”; 

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

внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; 

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

 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 

2014 г. освен посочените по-горе четири процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ОПИК, подкрепа за микро, малки и средни предприятия се предоставя и по следните 

процедури в етап на изпълнение: 

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

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

трансфер”; 

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

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

процеси и предоставяне на иновативни услуги”; 

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

предприятия”; 

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

бизнес среда” 

 BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; 

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

за управление в предприятията”; 

 BG161PO003-2.1.13 “Технологична модернизация в малките и средните предприятия” 

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

 BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“.  

2.1.4.3 Големи предприятия 

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

и средни предприятия съгласно чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия. През 2014 г. 

подкрепа за големи предприятия се предоставя по следните процедури за безвъзмездна финансова 

помощ: 

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

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

процеси и предоставяне на иновативни услуги”; 

http://www.ibsme.org/?ID=1267
http://www.ibsme.org/?ID=1267
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 BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 

предприятия”; 

 BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“; 

 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”. 

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

бизнес среда”: 

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

за управление в предприятията”; 

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

 BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена индустрия“ 

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

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

2.1.4.4 Партньорски обединения 

Обединения, включващи 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. Подкрепа за тази целева група се предоставя по следните процедури 

в етап на изпълнение през 2014 г.: 

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

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

трансфер”; 

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

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

бизнес среда”  

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

2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“; 

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

2.1.4.5 Научни организации  

През 2014 г. подкрепа за научни организации се предоставя 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“ 

2.1.4.6 Други организации  

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

 BG161PO003-1.2.05 “Създаване на научно-технологичен парк” 

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

бизнес среда” 

 BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“; 

 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 по линия на финансовите инструменти са 

юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по смисъла на Търговския закон или Закона 

за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона 

http://www.ibsme.org/?ID=1267
http://www.ibsme.org/?ID=1267
http://www.ibsme.org/?ID=1267
http://www.ibsme.org/?ID=1267
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за малките и средните предприятия, и са 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, а именно предприятията, извършващи дейност в областта на производството и 

търговията 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 

предприятията, 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 изискваното обезпечение. 

Фондът за инвестиции в компании в етап на растеж подкрепя инвестиции под формата на капитал 

или квази-капитал, като предоставя капитал за разрастване/растеж или експанзия на компании, които 

са печеливши или близо до фазата да бъдат такива. Капиталът може да бъде използван за 

финансиране увеличаването на производството, пазарното разрастване, разработването на продукти, 

или за финансиране на всяка друга инвестиция с основна цел разрастване на компанията. 

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

комбинира заемен компонент с капиталов или подобен на капиталов инструмент. През 2014 г. този 

инструмент е прекратен с решение на Инвестиционния борд JEREMIE България поради факта, че 

Споразумението за предоставяне на ограничен мандат на ЕИФ да представлява МИ в Мецанин фонда 

след 2015 г., сключено между МИ и ЕИФ, не е ратифицирано от Народното събрание поради 

разпускането му. 

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

рисков капитал в МСП, регистрирани в България, в ранната фаза от развитието им, във фазата 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 за развитие на предприятията” - Фонд за ,рисков капитал 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” към 31.12.2014 г. по „Инструмент за промотиране на предприемачеството и 

предоставяне на първоначално финансиране“ са подкрепени 136 стартиращи предприятия, от които 

128 микро и 8 малки предприятия със стойност на инвестициите 21 759 784.88 лв. (11 125 772 евро). 

По инструмент „Фонд за рисков капитал“ през 2014 г. са подкрепени 2 предприятия със стойност на 

инвестициите 2 303 576.44 лв. (1 177 818 евро). По инструмент „Гаранции, покриващи загуби на 

портфейл от заеми“ са подкрепени 4 009 предприятия, от които 2 469 микро, 1 229 малки и 311 

средни предприятия със стойност на отпуснатите заеми съответно 175 788 332.75 лв. (89 880 526 

евро) за микро, 227 077 885.19 лв. (116 104 860 евро) за малки и 175 166 918.37 лв. (89 562 797 евро) 

за средни предприятия. По „Инструмента, предоставящ финансиране чрез споделяне на риска“ към 
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31.12.2014 г. са отпуснати 2 492 кредита на стойност 620 138 942.35 лв. (317 076 870 евро). По 

инструмент „Фонд(ове) за съфинансиране“ през 2014 г. е подкрепено едно предприятие със средна 

капитализация с обща стойност на инвестицията по линия на оперативната програма 4 645 025 лв. 

(2 375 000 евро), като са сключени и договори за инвестиции с още две стартиращи предприятия с 

обща стойност на инвестицията по линия на оперативната програма 1 300 607 лв. (665 000 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: През 2014 г. по Приоритетна ос 4 на ОПК се предоставя подкрепа на 

следните институционални бенефициенти: 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 за 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).  

Подкрепата за тази целева група се предоставя посредством процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01 по 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 оперативната програма.  

Подробна информация относно броя подкрепени предприятия по съответната приоритетна ос, 

съгласно различните категории целеви групи е представена в т. 3 „Изпълнение по приоритети” от 

настоящия Годишен доклад. 

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 2014 г. възстановеното публично участие е в размер на 5 818 447,41 лв. (2 974 970,55 евро), 

както следва:  европейско финансиране – 4 945 680,29 лв. (2 528 724,97 евро), национален бюджет  - 

872 767,12 лв. (446 245,59 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. 

 

Анализ на постигнатия материален и финансов напредък по ОПК през 2014 г.: 

Анализът на постигнатите резултати от изпълнението на ОПК, измерени посредством материалните и 

финансови показатели на ниво оперативна програма, показва, че към 31.12.2014 г. общият 

реализиран напредък от началото на изпълнение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013 г. се изразява в: 

 Обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 113% 

от бюджета на ОПК; 

 Сключени общо 2 616 договора
8
 по отделните приоритетни оси и операции; 

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

промяната е в сила от 01.05.2012 г. 

 
8
 Посоченият брой на сключените договори по ОПК не включва броя на прекратените договори за предоставяне 

на БФП в периода  
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 Договорени средства в размер на 2.34 млрд. лв. (1.19 млрд. евро) - при бюджет на програмата 

2.27 млрд. лв. (1.16 млрд. евро) е налице наддоговаряне в размер на 102.81 %. 

 Изплатени средства на стойност 1.77 млрд. лв. (904,7 млн. евро) или 78 % от общия бюджет на 

ОПК и 76 % от стойността на договорените средства. 

Данните за постигнатия финансов напредък по ОПК, измерен като съотношение между общия 

бюджет на оперативната програма и стойността на сертифицираните средства, представени в т. 2.1.2 

по-горе показват, че към 31.12 2014 г., както и през предходния отчетен период най-голям напредък 

е отчетен по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията“, по която 

сертифицираните средства представляват 99,72% от общия бюджет на оста. Въпреки късното 

стартиране на инициативата JEREMIE, по Приоритетна ос 3 на ОПК е налице най-високо ниво на 

усвояемост на средствата и съответно постигане на заложените индикатори, което е основание да се 

счита, че до края на изпълнението на програмата всички средства по тази приоритетна ос ще бъдат 

усвоени.   

Данните за финансовото изпълнение на останалите приоритетни оси на ОПК показват, че през 2014 г. 

е налице значителен напредък и в изпълнението на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, 

базирана на знанието и иновационните дейности “- към 31.12.2014 г. договорената БФП 

представлява 125,88 % от общия бюджет на оста, като сертифицираните средства възлизат на 

40,65 % от общия й финансов ресурс. За сравнение към 31.12.2013 г. посоченото съотношение е едва 

12,36 %. По отношение на Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и 

развитие на благоприятна бизнес среда“, данните за финансовия напредък по операциите показват, че 

към края на отчетния период договорената безвъзмездна финансова помощ представлява 96,05 % 

от общия бюджет на приоритетната ос, като сертифицираните средства възлизат на 71,42 % от 

него. Това показва, че през 2014 г. е постигнат значителен напредък и по отношение на финансовото 

изпълнение на Приоритетна ос 2 спрямо предходния отчетен период (към 31.12.2013 г. 

сертифицираните разходи представляват 45,86 % от общия бюджет на оста).  

По Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика“ и 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ степента на усвояемост към 31.12.2014 г. е съответно 

38,89 % от предвидения бюджет за Приоритетна ос 4 и 37,65 % - за Приоритетна ос 5. За 

сравнение нивата на усвояемост към 31.12.2013 г. са били съответно 27,48 % за Приоритетна ос 4 и 

23,57% - за Приоритетна ос 5. Това е основание да се направи заключението, че независимо от 

спецификата на бенефициентите (конкретни бенефициенти) и характера на договорите (включващи 

голям брой разнородни дейности) до края на изпълнението на оперативната програма, средствата по 

тези приоритетни оси също ще бъдат усвоени. Следната графика показва постигнатия финансов 

напредък в изпълнението на отделните приоритетни оси на ОПК през 2014 г. спрямо 2013 г., изразен 

като съотношение между общата стойност на сертифицираните разходи и бюджета на съответната ос. 
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Анализът на постигнатия материален напредък в изпълнението на ОПК през отчетния период се 

основава на посочените по-горе (т. 2.1.1.2) данни относно степента на изпълнение на индикаторите на 

ниво оперативна програма. Те показват, че през 2014 г. е постигнат значителен напредък в сравнение 

с предходния отчетен период, като изцяло са постигнати и надхвърлени заложените целеви 

стойности по 5 от общо деветте отчитани ключови показателя, а именно Показател 1 „Брой 

създадени работни места“, Показател 4 „Брой създадени НИРД работни места“, Показател 6 

„Създадени инвестиции“, Показател 7 „Брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията“, както 

и Показател 8 „Брой проекти за възобновяеми енергийни източници“.  

По отношение на останалите 4 индикатора през 2014 г. също е отчетен съществен напредък в 

сравнение с 2013 г., но независимо от отбелязания ръст е налице изоставане спрямо заложените 

целеви стойности към края на изпълнението на оперативната програма. Например по Показател 3 

„Брой проекти за сътрудничество предприятия-изследователски институции“, чиято стойност към 

края на 2013 г. е нулева, през 2014 г. са отчетени 37 проекта при заложена целева стойност 110 

проекта до края на изпълнението на оперативната програма. Това се дължи на обстоятелството, че 

договорите по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна 

дейност на българските предприятия" и процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от 

стартиращи предприятия”, чието изпълнение води до постигане на целите за този индикатор, през 

2013 г. са в процес на изпълнение, съответно през 2014 г. са извършени окончателните плащания по 

отчетените 37 проекта по двете процедури, а изпълнението на останалите общо 157 договори по 

двете процедури ще приключи през 2015 г. Това показва, че целевата стойност на този индикатор към 

края на изпълнението на оперативната програма ще бъде постигната и надхвърлена. 

Останалите индикатори, по които независимо от отбелязания ръст спрямо 2013 г., е налице известно 

изоставане спрямо заложените целеви стойности за 2015 г. са Показател 2 „Брой НИРД проекти“ (със 

степен на постигане 37,1% от целевата стойност за 2015 г.), Показател 5 „Брой инвестиционни 

проекти“ (85,7% от целта за 2015 г.) и Показател 10 „Брой проекти в подкрепа на бизнеса, 

предприемачеството и новите технологии“ (70,1% от целевата стойност за 2015 г.). Изоставането в 

постигането на целевите стойности на тези показатели се дължи на обстоятелството, 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 постигане на стойностите на посочените индикатори към края на 2014 г. са в етап 

на изпълнение, като окончателните плащания по тях ще бъдат извършени през 2015 г. В този смисъл 

постигането на целевите стойности на всички ключови индикатори на ниво оперативна програма се 

оценява като реално и осъществимо до края на изпълнението на ОПК.  
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Постигнатият физически напредък, изразен чрез степента на изпълнение на показателите на ниво 

оперативна програма, отчетени към края на 2014 г. показва, че изцяло е елиминиран рискът от 

неизпълнение на заложените целеви стойности на индикаторите. Този риск заедно с неизпълнението 

на планирания бюджет за Приоритетни оси 1 и 2 са изведени като основна слаба страна и заплаха по 

отношение на цялостното изпълнение на ОПК при извършената междинна оценка по Договор № 

319/01.06.2011 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Междинна оценка на изпълнението 

на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на 

икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” и Приоритетна ос 2 „Повишаване 

ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”. Преодоляването на 

посочения риск и постигането на отчетения материален и финансов напредък в изпълнението на 

оперативната програма към края на отчетния период е пряк резултат от предприетите целенасочени 

мерки и действия от страна на УО на ОПК в насока: 

- Преодоляване на натрупаното изоставане и гарантиране постигането на напредъка по ОПК 

посредством извършване на текущ анализ от страна на УО на реално достигнатите стойности на 

заложените индикатори, както и на стойностите, които се очаква да бъдат постигнати въз 

основа на процедурите в етап на изпълнение. В резултат на тези анализи усилията се насочват към 

съответните области на въздействие и операции, по които в периода 2011-2013 г. са обявени нови 

процедури, с цел достигане на планираните стойности на всички ключови индикатори по ОПК. 

Постигнатата степен на изпълнение към 31.12.2014 г. е основание да се направи извода, че целта на 

тази мярка ще бъде постигната до края на изпълнението на оперативната програма. 

- Съкращаване на сроковете за верифициране на разходите и извършване на плащанията по 

ДПБФП. При анализа на изпълнението на стартиралите процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, проведен в рамките на извършената междинна оценка на изпълнението на 

Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК е установено, че е налице устойчива тенденция за забавяне на 

плащанията към бенефициентите. Към 30.06.2011 г. са верифицирани и платени едва 42.21 % от 

подадените искания за плащане от страна на бенефициентите по Приоритетна ос 1 и 65.95% по 

Приоритетна ос 2. Тази констатация се потвърждава и от извършения анализ на изпълнението на 

ОПК в изпълнение на договор № 29/15.01.2014 г. с предмет: „Разработване на анализ на 

изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. 

и формулиране на препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г. В тази връзка мерките, 

предприети от УО за съкращаване на сроковете за разглеждане на отчетите по договорите, 

верифициране на разходите и извършване на плащанията по тях са описани в т. 2.3.2 от доклада.  

- С оглед увеличаване на дела на успешно изпълнените и приключени договори, през 2014 г. УО на 

ОПК извършва текущ мониторинг на проектите в изпълнение, като при необходимост се 

предприемат действия за удължаване на сроковете за изпълнение на отделните договори. 

- Намаляване на административната тежест за бенефициентите чрез предоставянето на подкрепа в 

процеса на изпълнение на договорите по процедурите, които през 2014 г. са в етап на изпълнение.  

В резултат на посочените мерки през 2014 г. са постигнати съществени положителни резултати, като 

следва да се отбележи, че целта по правилото n+2/n+3 за ОПК към 31.12.2014 г. в размер на 704 048 

196 евро (дял на EФРР) е постигната и изцяло е преодолян риска от загуба на средства. В края на 

отчетния период сертифицираните средства са в размер на 714 202 157.20 евро (дял на EФРР) или с 

10 153 961.20 евро (дял на EФРР) повече. По-долу е представена обобщена информация за 

предприетите действия с оглед ускоряване изпълнението на оперативната програма през 2014 г. и 

гарантиране на успешното й приключване.  

Допълнително описание на конкретните мерки и действия с оглед успешното изпълнение на ОПК, 

предприети от Управляващия орган през 2014 г., е представено в т. 2.3 от доклада, както и в 

разделите, включващи информация за постигнатия напредък по отделните приоритетни оси. 

2.1.6.1 Информация за предложени през 2014 г. промени в Оперативната програма 

През 2014 г. не са предлагани промени в оперативната програма. С Решение на ЕК № C (2012) 

5768/10.08.2012 г. са одобрени предложените през 2011 г. изменения в ОПК, като те са описани в 

Годишния доклад за 2011 г.    

2.1.6.2 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 „Развитие на икономика, базирана на знанието и 

иновационните дейности”:  
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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 2014 г. са договорени средства  за микро, малки и средни предприятия на стойност 10 088 624.66 

лв. (5 158 311.00 eвро) и 7 220 123.37 лв. (3 691 647.09 eвро) за големи предприятия. Към 31.12.2014 г. 

договорените средства по Приоритетна ос 1 на ОПК са както следва:  

 Микро, малки и средни предприятия - 256 521 475.39 лв. (131 159 359.54 евро); 

 Големи предприятия - 124 895 110.71 лв. (63 858 835.62 eвро); 

 Процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 

организации в България” - 54 267 504.72 лв. (27 746 960.18 eвро);  

 Процедура BG161PO003-1.2.05 BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк” - 83 

047 037.36 лв. (42 461 927.27 eвро). 

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

на благоприятна бизнес среда”: 

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 2014 г. са договорени средства за микро, малки и средни предприятия на стойност 187 846 798.66 

лв. (96 046 016.29 eвро) и 1 098 907.47 лв. (561 871.09 eвро) за големи предприятия. Към 31.12.2014 г. 

договорените средства по оста са както следва : 

 Микро, малки и средни предприятия - 790 893 965.11 лв. (404 383 865.99 eвро); 

 Големи преприятия - 194 681 344.95 лв. (99 540 517.92 eвро); 

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

- 8 143 657.03 лв. (4 163 849.59 eвро). 

Договорените средства за големи предприятия представляват 18.82 % от общия бюджет на Приоритетна 

ос 2.  

Посочените данни показват, че през отчетния период 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” е спазено. 

2.1.6.3 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. 

Изпълнението на приоритетите на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013 допринася пряко за постигане на целите на Лисабонската 

стратегия за ускорен преход към икономика, базирана на знанието и допринасяща за ефективен 

икономически растеж, впоследствие преразгледани с утвърждаването на Стратегията “Европа 2020” 

за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж посредством реализирането на петте основни цели в 

областта на заетостта, научноизследователската и развойна дейност, изменението на климата и 

енергетиката, образованието и борбата с бедността и социалното изключване. Процедурите в 

изпълнение по Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните 

дейности” на ОПК имат пряко отношение и принос за постигане на посочените цели в частта им за 

насърчаване на НИРД и иновациите с оглед създаване на нови продукти и услуги, генериращи 

икономически растеж и нови работни места. Основната цел на приоритетната ос е подобряване на 

националната иновационна система чрез подкрепа за иновационните дейности на предприятията и 

усъвършенстване на проиновативната инфраструктура.  

По процедура BG161PO003/1.1.01 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни 

предприятия” през 2014 г. се предоставя подкрепа на 18 стартиращи предприятия, разработващи 

иновативни продукти и процеси в тяхната предпазарна подготовка. 

По процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа 

за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" през 2014 г. се предоставя безвъзмездна 

финансова помощ на 19 стартиращи иновативни предприятия за изпълняваните от тях проекти за 

внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги с 



 22 

висока добавена стойност.  

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

процеси и предоставяне на иновативни услуги" през 2014 г. са подкрепени 25 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 2014 

г. се предоставя подкрепа на 114 стартиращи предприятия 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 2014 г. са подкрепени 52 проекта за извършване на 

научноизследователска и развойна дейност с цел създаването на нови или усъвършенстването 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 2014 г. се 

подкрепят 223 проекта на стартиращи и съществуващи микро, малки, средни и големи предприятия 

за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси, услуги, както собствени 

разработки на предприятията, така и придобити от трети лица.  

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

технологичен трансфер“ през 2014 г. се предоставя подкрепа за изпълнението на 15 проекта, 

насочени към създаването на нови или развитието на вече съществуващи офиси за технологичен 

трансфер в България с оглед насърчаване трансфера на ново знание и технологии от научно-

изследователските организации към предприятията. 

В рамките на процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепяване на съществуващи 

технологични центрове“ през 2014 г. се подкрепят 2 проекта на обединения, включващи научни 

организации, експериментални лаборатории, предприятия и др. организации, на които се предоставя 

инвестиционна подкрепа за създаването на нови или укрепването на вече съществуващи 

технологични центрове с цел улесняване на достъпа на предприятията до ново знание и технологии, и 

стимулиране комерсиализирането на резултатите от научните изследвания.По процедура 

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

България“ през 2014 г. се насърчава укрепването и развитието на капацитета на 22 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 

извършването на приложни изследвания. 

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

2013 г. договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 

BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“ с обща стойност 83 484 451,68 лв. 

(42 685 577,09 евро).  През 2014 г. договорът е в процес на изпълнение, като конкретен бенефициент 

по него е „София Тех Парк“ АД. 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. По процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати 

стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ през 2014 г. се предоставя 

подкрепа на 80 предприятия за въвеждане на системи за управление, включително системи за 

управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане на съответствие 

на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени 

практики.  

В рамките на процедура BG161РО003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия" през 2014 г. се подкрепят 127 предприятия за разширяване на дейността им чрез 

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

процеси. Подкрепа в тази насока се предоставя и на 2 предприятия по процедура BG161РО003-2.1.06 

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. 

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 
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развитие на предприятията в отделните региони на страната, през 2014 г. се подкрепят 9 инкубатора. 

През 2014 г. подкрепа по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”, 

получават 24 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 процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ през 2014 г. се 

предоставя подкрепа на 256 МСП за реализирането на проекти, които водят до намаляване на 

потреблението на енергия и горива спрямо първоначално установените нива, насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници, както и намаляване на енергоемкостта на 

производството на единица продукция.  

По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.03  

„Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” през отчетния период в процес на 

изпълнение е сключеният договор с бенефициент Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма. Срокът за изпълнение на проекта е 33 месеца, като със Заповед  № РД-16-536/ 22.04.2014 г. 

на Ръководителя на Управляващия орган, проектът е разделен на фази. Първа фаза „Изготвяне на 

ПУП-ПП окончателен проект, идейни, технически, работни проекти и предварителни теренни 

археологически проучвания до издаване на разрешение за строеж“ с бюджет 4.2 млн. евро и 

продължителност до 21.09.2015 г., следва да приключи с изработването и съгласуването на 

технически проект, уредени и придобити вещни права и получаване на разрешение за строеж. Втора 

фаза „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта, строителен и авторски надзор и одит“ с 

бюджет 43.2 млн.евро, е предвидено да бъде съфинансирана през програмен период 2014-2020 г., 

като изпълнението й ще стартира от месец май  2015 г. и  ще продължи до 31.12.2017 г.  Инструмент 

за увеличаване на производителността, по-ефективно 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 по процедура BG161PO003-2.4.01 

„Подкрепа за развитието на клъстерите в България" за 26 клъстери,  както и по процедура 

BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България", по която през 2014 г. се 

предоставя подкрепа на 40 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, отнасящи се до насърчаване на конкурентоспособността, създаване на 

нови работни места и постигане на целите на Интегрираните насоки за растеж и работни места. В този 

контекст интервенциите по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК са пряко свързани с осигуряването на 

подкрепа за развитието на иновативни, конкурентоспособни предприятия и подобряването на бизнес 

средата, което допринася за повишаване на конкурентоспособността на националната икономика, 

генериране на нови работни места и стимулиране на икономическия растеж. 

2.1.6.4 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 

Изпълнението на всички приоритети на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007–2013 се основава на спазването на принципите на равните възможности, 

премахването на бариерите за равен достъп, както и недопускането на дискриминация, основана на 

пол, образование, религия, възраст или друг признак. Равнопоставеността между мъжете и жените и 

недискриминацията са принципи, спазени в процеса на изпълнение на всички процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПК през 2014 г. Тяхното прилагане е 

задължително от страна на бенефициентите по индивидуалните проекти, като за целта се отчитат 

конкретни индикатори за степента на изпълнение на принципа на равните възможности, 

недопускането на бариери за 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, като индикаторите на ниво 

оперативна програма, където е приложимо, отчитат равнопоставеността на половете. От началото на 

програмния период към 31.12.2014 г. отчетената стойност на показател „Брой създадени работни 

места” в представените от страна на бенефициентите данни за индикаторите, измерващи постигането 

на резултатите от изпълнението на проектите,  по които са извършени окончателни плащания  е 6 018 
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работни места (в т.ч. 2 341 за жени и 3 677 за мъже) при планирана стойност до края на 2015 г. - 2 120 

създадени работни места. Конкретно през 2014 г. създадените нови работни места в резултат на 

предоставената подкрепа по ОПК са 1 508, в т.ч. 518 за жени и 990 за мъже, което доказва спазването 

на принципа за насърчаване на равните възможности в хода на цялостното изпълнение на ОПК.  

 

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

на бенефициентите 

В Глава 10 „Жалби и възражения“ от Наръчника по ОПК (вариант 2, април 2014 г.) подробно са 

описани процедурите и реда, по който се разглеждат постъпилите жалби и възражения от страна на 

кандидатите и бенефициентите по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПК. 

Съгласно чл. 24, ал. 6 от ПМС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове 

и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ. бр. 45 от 8.06.2007 г., в сила от 8.06.2007 г., посл. 

изм. ДВ. бр.65 от 23.07.2013 г.), кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за 

отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие“ и „Оценка на допустимостта“, 

могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на ДО в срок до 5 работни дни от деня, 

следващ датата на публикуване на списъка с отхвърлените проектни предложения от посочените два 

етапа на оценка съгласно чл. 24, ал. 5. Ръководителят на ДО определя с акт лицата, които да извършат 

проверка за основателността на получените възражения по реда на чл. 24, ал. 6 от ПМС № 

121/31.05.2007 г. 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 Наръчника по 

ОПК.  

Постъпили жалби и възражения от кандидати по процедури за предоставяне на БФП в периода 

на извършване на оценката и след издаване на Решението на Ръководителя на УО за одобрение 

на оценителния доклад: 

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

- По процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” в етапа на оценка 

са постъпили 24 бр. възражения, които са регистрирани в регистъра на жалбите и възраженията и са 

разгледани по реда на процедурата.  

Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 

благоприятна бизнес среда”:  

- До прекратяването на процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия“ по нея са постъпили 12 бр. възражения и искания за разяснения, които са 

регистрирани и разгледани по реда на процедурата, както и 7 бр. възражения, на които е отговорено с 

писмо за прекратяването й. В този период са постъпили 53 бр. искания за разяснения относно 

резултатите от извършената техническа и финансова оценка на проектните предложения.  

След прекратяването на процедурата по нея допълнително са постъпили 15 бр. възражения, на които 

също е отговорено с писмо за прекратяване на процедурата и 25 бр. искания за разяснения относно 

резултатите от извършената оценка. По едно от постъпилите възражения е извършена проверка на 42 

бр. проектни предложения, като резултатите са отразени в изготвено становище. 

Информация за постъпили жалби в хода на изпълнение на договорите за БФП: 

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

дейности” през отчетния период са постъпили общо 51 бр. жалби, както следва: 

- По процедура BG161PO003-1.1.01 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни 

предприятия“ са постъпили 5 бр. възражения, които са регистрирани и разгледани по реда на 

процедурата съгласно Наръчника по ОПК; 

- По процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 

подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“ е постъпило 1 бр. възражение, 

което е регистрирано и разгледано по реда на процедурата съгласно Наръчника по ОПК; 

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

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“ са постъпили 2 бр. възражения, които са 
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регистрирани и разгледани по реда на процедурата съгласно Наръчника по ОПК; 

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

постъпили 17 бр. възражения, които са регистрирани и разгледани по реда на процедурата; 

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

българските предприятия“ са постъпили 8 бр. възражения, които са регистрирани и разгледани по 

реда на процедурата; 

- По процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” са постъпили 8 бр. 

възражения, които са регистрирани и разгледани по реда на процедурата; 

- По процедура BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове“ е постъпило 

1 бр. възражение, което е регистрирано и разгледано по реда на процедурата; 

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

технологичен трансфер“ са постъпили 9 бр. възражения, които са регистрирани и разгледани по реда 

на процедурата. 

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

благоприятна бизнес среда” през 2014 г. са постъпили 44 бр. жалби, както следва: 

- По процедура BG161PO003-2.1.01 „Технологична модернизация в предприятията“ е постъпило 1 

бр. възражение, което е регистрирано и разгледано по реда на процедурата съгласно Наръчника по 

ОПК; 

- По процедура BG161PO003-2.1.08 "Покриване на международно признати стандарти" е постъпило 

1 бр. възражение, което е регистрирано и разгледано по реда на процедурата съгласно Наръчника по 

ОПК; 

- По процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” е 

постъпило 1 бр. възражение, което е регистрирано и разгледано по реда на процедурата, разписана в 

наръчника; 

- По процедура  BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане 

на системи за управление в предприятията” са постъпили 3 бр. възражения, които са регистрирани и 

разгледани по реда на процедурата, разписана в наръчника; 

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

са постъпили 5 бр. възражения, които са регистрирани и разгледани по реда на процедурата, 

разписана в наръчника; 

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

постъпило 1 бр. възражение, което е регистрирано и разгледано по реда на процедурата, разписана в 

наръчника; 

- По процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия“ е постъпило 1 бр. 

възражение, което е регистрирано и разгледано по реда на процедурата, разписана в наръчника; 

- По процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ е постъпило 1 бр. 

възражение, което е регистрирано и разгледано по реда на процедурата, разписана в наръчника; 

- По процедура BG161PO003-2.4.01-"Подкрепа за развитието на клъстерите в България" са 

постъпили 7 бр. възражения, които са регистрирани и разгледани по реда на процедурата, разписана в 

наръчника; 

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

постъпили 23 бр. възражения, които са регистрирани и разгледани по реда на процедурата, разписана 

в наръчника. 

През 2014 г., съгласно чл. 32, ал. 1, буква „т“ от Устройствен правилник на МИЕ, приет с ПМС № 

197/2013 г., ГД ЕФК изпълнява функции по процесуално представителство по съдебни дела, свързани 

с изпълнението на ОПК. За 2014 г. общият брой на съдебните дела, относими към дейността на УО по 

ОПК и ИА ФАР e 142, като от тях 75 дела са срещу допуснатото предварително изпълнение на 

Решение № РД-16-860/23.06.2014 г. на Ръководителя на ДО по ОПК за прекратяване на процедура 

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. През 2014 г. броят 

на новообразуваните дела е 111, а на приключилите граждански, търговски, административни и 

изпълнителни дела, съответно с влезли в сила съдебни актове, включително и прекратените дела, в 

полза на УО на ОПК - 88. По пет от съдебните дела, водени през 2014 г., МИЕ е конституирана като 

трето лице – помагач на страната на НАП. 

2.1.6.6 Установени процедури и постигнати резултати при разрешаване на констатирани 
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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 № 18/04.02.2003 г. (изм. ДВ. бр.65 от 23 юли 2013 г.) за създаване на Съвет за 

координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските 

общности, като член на Съвет АФКОС, УО на ОПК е длъжен: 

- При иницииране на проверка от ОЛАФ да уведомява незабавно Дирекция "Защита на финансовите 

интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи и министъра по 

управление на средствата от Европейския съюз.  

- Да предоставя писмена информация на Дирекция "Защита на финансовите интереси на 

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

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

тяхното приключване. 

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

представя копие от тези документи на Дирекция "Защита на финансовите интереси 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 ПМС № 18/04.02.2003 г. 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), новопостъпилите служители на УО подписват 

декларация, че са запознати с определението за нередност съгласно Регламент 1083/2006 на Съвета, с 

НОПАНФИПСЕС, както и с определението за измама.  

Съгласно вътрешните правила и Насоките за кандидатстване по процедурите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПК, при сключването на договори за БФП бенефициентите 

подписват декларация, че са запознати с определението за нередност съгласно Регламент 1083/2006 

на Съвета и с определението за измама. През отчетния периода всички бенефициенти по ОПК са 

подписали посочената декларация.  

Установените процедури при разрешаване на констатирани случаи на нередности включват и: 

• Съгласно приложимите нормативни актове УО на ОПК поддържа Регистър на получените сигнали 

за нередности и измами. Всички постъпили сигнали, включително и анонимните, се регистрират в 

деловодната система на МИ, след което се регистрират в посочения регистър, както и в ИСУН в 

случай, че сигналът реферира към конкретен договор за за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ; 

• УО на ОПК докладва на Дирекция „АФКОС“ при МВР по реда на Раздел Втори от 

НОПАНФИПСЕС всички случаи на регистрирани нередности, както и промените в обстоятелствата 

по вече регистрираните такива; 

• Докладването се извършва чрез попълване на информация за нередностите в тримесечните 

уведомления в ИСУН, в платформата nIMS (за подлежащите за докладване до ЕК нередности), както 

и Приложение № 3 към чл. 18, ал. 6 от НОПАНФИПСЕС; 

• Към Приложение № 3 се изпращат на електронен носител извлечения от Регистъра на получени 

сигнали за нередности и измами и Регистъра 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 „Законодателство, 

вътрешен контрол и нередности“ до Ръководителя на УО и негово решение за установяване/липса на 

нередност.  

• В случай на установена нередност, съответния сигнал 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 за наличие на нередност. 

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

от НОПАНФИПСЕС с Решение на Ръководителя на УО, чиито препис се изпраща на засегнатата 

страна. 

В периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. в Регистъра на получените сигнали за нередности и измами на 

УО на ОПК, поддържан във формат Excel са регистрирани общо 118 броя сигнали за нередности по 

Приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 на оперативната програма. Регистрираните сигнали за нередности в 

ИСУН са 113 бр., тъй като системата позволява регистрирането да реферира само към определен 
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договор. Всички проверки по сигналите са приключени в срока по чл. 12, ал. 2 от НОПАНФИПСЕС. 

В резултат на извършените проверки по сигналите са установени и регистрирани 35 броя нови 

нередности. През отчетния период са регистрирани и 2 броя нередности – подозрение за измама. 

Регистрираните случаи на нередности – подозрение за измами са предадени на компетентните органи 

за проверка. 

Анализът на постъпилите през отчетния период сигнали за нередности и измами показва, че 

приблизително 80 % от тях са регистрирани в изпълнение на контролните функции на ДО по 

проверка на междинни и финални технически и финансови отчети за изпълнението на сключените 

договори за БФП по ОПК. Преобладаваща част от регистрираните нередности се отнасят до 

верифицирани от УО и сертифицирани от СО средства, по отношение на които са установени 

нередности при извършването на последващи контролни проверки. При изпълнението на Годишния 

план за посещения на място след приключване изпълнението на договорите за БФП не са установени  

нередности във връзка с нарушаване на следдоговорните задължения вследствие обявени процедури 

по несъстоятелност. От страна на УО са предприети мерки за извършване на текуща проверка 

относно възникване на образувано производство по несъстоятелност, съответно обявяване в 

несъстоятелност на търговските дружества – бенефициенти по програмата. 

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 2014 г. са предприети редица мерки от страна на Управляващия орган на ОП  „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за минимизиране на риска от загуба 

на средства и гарантиране успешното приключване на оперативната програма. Те се отнасят до: 

 извършване на месечен анализ на постигнатия напредък, включително анализ на рискови 

проекти и при необходимост предприемане на мерки за прекратяване или удължаване на 

сроковете за изпълнението;  

 съкращаване на сроковете за разглеждане на отчетите по ДПБФП и съответно верифициране 

на разходите и извършване на плащанията по тях; 

 предоставяне на указания на бенефициентите в процеса на изпълнение и отчитане на 

проектите , като например Указания за прилагане на разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от ПМС № 

118/20.05.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти, 

уеднаквяването на подхода при одобрението на разходите за възнаграждения, отчитани от 

бенефициентите по договорите по 8 от процедурите в етап на изпълнение и др.  

 фазиране на проекта за изграждане на Междусистемната газова връзка България - Сърбия 

през 2014 г. в рамките на двата програмни периода с цел компенсиране на генерираното 

забавяне в изпълнението. 

В резултат на посочените мерки към 31.12.2014 г. са постигнати съществени положителни резултати 

по отношение на материалния и финансов напредък по ОПК, описан в т. 2.1.6, по-горе. 

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

процеса на оценка на проектните предложения 

В допълнение на мерките за улесняване на кандидатите и оптимизиране на процеса на оценка и 

договаряне, въведени с Наръчника по ОПК - вариант 1, в сила от 20.12.2012 г. и описани в Годишния 

доклад за 2013 г., през 2014 г. са предприети и следните действия: 

 По процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ е установена 

добра практика за провеждането на навременна и ефективна оценка на постъпилите проектни 
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предложения на ежемесечна база. При този подход всеки оценителен доклад включва резултатите от 

извършената оценка на проектните предложения, постъпили през съответния месец, с изключение на 

тези, за които кандидатите не са представили изискуемите придружителни документи. Съответно 

резултатите от оценката на тези проектни предложения са отразени в оценителния доклад за 

следващия месец.  В резултат на този подход оценителната комисия по процедурата е извършила 

оценката на всички подадени проектни предложения в срок, като през отчетния период са изготвени 

и одобрени 8 оценителни доклада. 

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

верификация на сключените ДПБФП по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и 

зелена икономика“ се осъществява от страна на избрани в резултат на проведена обществена поръчка 

външни изпълнители (Асистент по проекта и Асистент по верификация). Добрите практики и 

научени уроци от тази мярка предстои да бъдат подробно анализирани и използвани в бъдеще при 

възлагането на оценката, верификацията на договори или други процеси на външни изпълнители. 

Посочените мерки на етап оценка на проектните предложения са насочени от една страна към 

намаляване на административната тежест за кандидатите, и от друга – към ускоряване на процеса на 

оценка и съответно сключване на договори и изпълнение на одобрените за финансиране проекти.  

2.3.2 Предприети действия на етап изпълнение на договорите 

През отчетния период основните идентифицирани проблеми и рискове по отношение на 

изпълнението на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПК се 

отнасят до навременното им приключване от една страна, и от друга - до осигуряването на 

необходимите собствени финансови ресурси от страна на бенефициентите за съфинансиране 

изпълнението на предвидените дейности. С оглед преодоляване на посочените трудности през 2014 г. 

УО на ОПК предприе следните конкретни мерки: 

 Договорите в етап на изпълнение са обект на интензивен мониторинг, което позволява регулярно 

проследяване на статуса на изпълнение на всеки отделен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. В тази връзка се поддържа и списък на рисковите проекти, чието изпълнение се 

проследява стриктно чрез регулярно изискване на информация от бенефициентите относно напредъка 

в изпълнението, както и чрез осъществяването на проверки на място от страна на УО на ОПК. В 

допълнение от всеки бенефициент, който в рамките на период от 3 месеца не е предоставял пред ДО 

документи по изпълнението на съответния договор, се изисква информация за напредъка и при 

необходимост се извършват проверки на място. По този начин се гарантира, че Управляващият орган 

на ОПК разполага с актуална информация, която позволява своевременно да се идентифицират и 

съответно да се разрешат конкретни възникнали проблеми, като при необходимост се предприемат и 

мерки за прекратяване на договорите, които не могат да бъдат изпълнени ефективно. Извършването 

на подобен анализ позволява навременното предприемане на мерки за минимизиране на риска от 

загуба на средства по ОПК, включително и извършването на преценка относно необходимостта от 

удължаване на сроковете за изпълнение на отделни договори. 

 С оглед осигуряване на навременното изпълнение на договорите през отчетния период са 

предприети редица мерки за предоставянето на указания и подкрепа за бенефициентите в етапите на 

изпълнение и отчитане – например с Решение № РД-16-646/14.05.2014 г. на Ръководителя на УО е 

утвърдена промяна в чл. 8 от Общите условия към договорите за безвъзмездна финансова помощ, с 

което е облекчен режима за извършване на промяна на сключените договори по всички процедури за 

предоставяне на БФП по ОПК в процес на изпълнение. 

 С изменение в Наръчника по ОПК са въведени изключения, при наличието на които УО може да 

не провежда задължителна проверка на място преди извършване на плащане. Изключенията са 

свързани с естеството на отчитаните резултати, които не представляват ДМА и ДНА (физически 

проверими резултати) и на практика могат да бъдат верифицирани изцяло документално, като по този 

начин се осигурява съкращаване на срока за верифициране на постъпващите искания за междинно 

плащане от страна на бенефициентите по сключените ДПБФП. 

 Във връзка с установената необходимост от промяна на част от изпълнителите на дейности по 

сключените договори по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена 

икономика“, през отчетния период Договарящият орган издаде Заповед № РД-16-927/14.07.2014 г. за 

допълване на Указанията за избор на изпълнител по процедурата. Допълненията осигуряват насоки за 

бенефициентите относно действията, които следва да бъдат предприети в случаите, когато след 

подаване на проектното предложение възникнат обективни обстоятелства, които правят невъзможно 

изпълнението на одобрения от Асистента по проекта договор между бенефициента и избрания 

изпълнител. 
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 Във връзка с установяването на несъответствия между планирани и реално извършени дейности 

при проверките на финални отчети по договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 

ефективност и зелена икономика“, на 22.08.2014 г. на интернет страницата на оперативната програма 

Договарящият орган публикува съобщение относно задължението на бенефициентите да информират 

ДО и да предприемат действия за промяна както на договора за БФП, така и на сключените договори 

с избраните изпълнители. На 29.08.2014 г. е издадено Решение № РД-16-1202/29.08.2014 г., съгласно 

което, при констатирани несъответствия между първоначално заявените и реално доставените модели 

и/или спецификации на заложените по проектите активи, Договарящият орган приема за допустими 

извършените дейности и разходи в случай, че промените са в посока подобряване и усъвършенстване 

спрямо първоначално заложеното, и в случай че промените свързани с активи, основаващи се на 

препоръките от енергиен одит не водят до намаляване на коефициента на енергийно спестяване. 

По отношение на договорите, изпълнявани от институционални бенефициенти по Приоритетна ос 4 

на ОПК, основните проблеми през 2014 г. се отнасят от една страна до липсата на достатъчно 

собствен финансов ресурс за изпълнение на проектите, и от друга до затрудненията на 

бенефициентите при прилагането на процедурите за избор на изпълнители съгласно Закона за 

обществените поръчки. Това е причина за забавяне в изпълнението на договорите (поради 

прекратяване и повторно обявяване на процедури и/или обжалване на решения), както и за 

налагането на финансови корекции. Предприетите мерки за разрешаване на посочените проблеми са 

в следните насоки: 

 Предоставяне на възможност от страна на ДО за удължаване на срока за изпълнение на проектите 

с до 16 месеца (БИМ, БАИ, ИАНМСП и БСА); 

 Осигуряване на възможност за включване на извършените от бенефициентите авансови плащания 

към избраните изпълнители в междинните отчети за изпълнение на сключените договори; 

 Предоставяне на възможност за отпускане на авансови средства в съответствие с Указания на 

Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище“,  ДДС 06/2011 г.; 

 Провеждане на регулярни срещи с институционалните бенефициенти за обсъждане и разрешаване 

на възникнали проблеми в хода на изпълнението и отчитането на договорите за предоставяне на БФП 

с цел ускоряване на процеса на верификация на извършените разходи. 

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 отношение към изпълнението на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 имат следните промени в 

нормативната уредба на национално ниво: 

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

Европейския съюз – през 2014 г. постановлението е изменяно както следва: изм. и доп. с бр. 10 от 

4.02.2014 г., в сила от 4.02.2014 г.; изм. с бр. 34 от 15.04.2014 г., в сила от 15.04.2014 г.; бр. 58 от 

15.07.2014 г.; бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 18.08.2014 г.; доп. с  бр. 94 от 14.11.2014 г., в сила от 

14.11.2014 г.; изм. и доп. с  бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г. Приетите изменения са 

както следва: 

 бр. 10 от 4.02.2014 г.: изменение в чл. 2 от ПМС № 70/14.04.2010 г. – Съветът за координация при 

управлението на средствата от Европейския съюз за координация на мерките за изпълнение на 

правителствената политика за икономическо, социално и териториално развитие на страната, 

финансирани със средства от ЕС, се създава към Министерския съвет - думите "заместник 

министър-председателя и министър на правосъдието" се заменят с "Министерския съвет"; създава 

се нов чл. 11. в сила от 4.02.2014 г. - Функциите на Централен информационен офис за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република 

България и на Централен информационен и координационен офис се изпълняват от дирекция 

"Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на 

Министерския съвет.; 

 бр. 58 от 15.07.2014 г.: чл. 11. (Нов – ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 4.02.2014 г., изм., бр. 58 от 

2014 г.) - Функциите на Централен информационен офис за управлението на Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България и на Централен информационен и 

координационен офис се изпълняват от дирекция "Програмиране  на средствата от Европейския 

съюз" в администрацията на Министерския съвет, вместо дирекция "Информация и системи за 
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управление на средствата от Европейския съюз"; 

 бр. 94 от 14.11.2014 г.: създава се чл. 9, съгласно който към Министерски съвет се създава 

Координационен съвет, като се определят неговите функции и членове; и чл. 9а, съгласно който 

към Министерски съвет се създава Методически съвет по финансови корекции. 

2. Постановление  № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз - през 2014 г. постановлението е изменяно 

както следва: бр. 10 от 4.02.2014 г., в сила от 4.02.2014 г.; доп. с  бр. 42 от 20.05.2014 г.; изм. с бр. 

58 от 15.07.2014 г.; бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г.; бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 

12.09.2014 г.; изм. и доп. с бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г. Приетите изменения са 

както следва: 

 бр. 42 от 20.05.2014 г.: в заглавието на постановлението се добавя „за програмния период 2007 – 

2013 г. “; 

 бр. 60 от 22.07.2014 г.: в чл. чл. 25. (6) – наименованието на дирекция "Координация на борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ в 

Министерството на вътрешните работи се променя на дирекция "Защита на финансовите интереси 

на Европейския съюз" (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи. 

3. Постановление № 18 на МС от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз - през 2014 г. 

постановлението е изменяно както следва: бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 76 от 

12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г. 

 бр. 60 от 22.07.2014 г.:  в чл. 9 думите "дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, 

засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" се заменят с "дирекция "Защита 

на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)". 

4. Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на 

Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на 

туризма. С постановлението е приет Устройствен правилник на Министерството на икономиката, 

oбн., ДВ, бр. 108 от 30.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г. Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от 

Устройствения правилник, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" 

изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., както и функциите на 

Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г., 

спазвайки принципа на разделяне на отговорностите. С приемането на новия Устройствен 

правилник следните функции съгласно предходния правилник: „п) организира и провежда 

съответните процедури за възлагане на обществени поръчки, чието финансиране е изцяло със 

средства от приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., както и по оперативната 

програма за следващия програмен период 2014 - 2020 г.; р) следи и отговаря за спазването на 

процедурните правила и срокове по отношение на изпращане на информация до Регистъра към 

Агенцията по обществени поръчки, включително по отношение на възстановяване на гаранциите 

за участие и изпълнение; с) изпраща, включително по електронен път до изпълнителния директор 

на Агенцията по обществени поръчки информацията по чл. 5 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки“ отпадат от функциите на ГД ЕФК в качеството й на 

Управляващ орган на ОПК и ОПИК. 

5. С Постановление № 277 на МС от 04.09.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни 

актове на Министерски съвет са регламентирани промени в следните постановления: 

Постановление № 70 на МС от 2010 г. за координация при управлението на средствата от 

Европейския съюз; Постановление № 121 на МС от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмния период 2007 – 2013 г.; 

Постановление № 322 на МС от 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; 

Постановление № 18 на МС от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз; Постановление № 182 

на МС от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа 

референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
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Кохезионния фонд на Европейския съюз; Постановление № 62 на МС от 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.; Постановление № 85 на МС от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз; 

Постановление № 6 на МС от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз 

в Република България; Постановление № 179 на МС от 2010 г. за определяне на механизма за 

верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните 

програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

Навсякъде в горепосочените актове думите "заместник министър-председателят и министър на 

правосъдието" и "заместник министър-председателя и министър на правосъдието" се заменят 

съответно със "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския 

съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз". 

6. С Постановление № 377 на МС от 02.12.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни 

актове на Министерския съвет са регламентирани промени в следните постановления: 

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

Европейския съюз; Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз; Постановление № 322 на МС от 

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; Постановление № 118 на МС от 

20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на 

безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм; 

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

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности; Постановление № 

182 на МС от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната 

стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз; Постановление № 62 на МС от 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.;   Постановление № 6 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на 

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

Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България; Постановление № 179 на МС от 

10.08.2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз; Постановление № 352 на МС от 3.11.2014 г. за 

изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с 

нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по 

проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и 

фондовете от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци“. 

Навсякъде в горепосочените актове думите "заместник министър-председателят по управление на 

средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на 

средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по 

европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по 

европейските фондове и икономическата политика". 

7. Закон за обществените поръчки - през 2014 г. ЗОП е изменян както следва: бр. 15 от 15.02.2013 

г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 35 от 22.04.2014 г., изм. и доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 

01.07.2014 г. 

 С бр. 40 на ДВ от 13.05.2014 г. е обнародван нов Закон за изменение и допълнение на Закона за 

обществените поръчки, в сила от 01.07.2014 г. По-съществените изменения са: 

 Законът за обществените поръчки не се прилага за договори с предмет процесуално 

представителство и свързаните с него правни съвети по дела пред съдебен, арбитражен или 

помирителен орган в страната или в чужбина; 
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 Възложителите могат да изискват от участниците и кандидатите в процедури по възлагане на 

обществени поръчки да представят техническите си предложения под формата на електронни 

каталози, при условие че това не представлява техническа пречка за участие в процедурата. (чл. 

16); 

 С изменените разпоредби предварителният контрол от страна на АОП се разширява и по 

отношение на поръчки „за строителство по чл. 3, ал. 1, т. 3, финансирани с бюджетни средства 

извън тези по буква "а", на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв.“; 

 В Глава Втора от ЗОП се създава нов Раздел ІІІ „Профил на купувача“, съгласно който  

възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача като обособена част от тяхната 

електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност; 

 В Обявлението за обществена поръчка задължително се посочва информация не само за обекта и 

предмета, но и за прогнозната стойност на поръчката (чл. 25, ал. 2, т. 3); 

 Възложителят няма право да поставя изискване документацията да се получава на място и е 

длъжен да я предоставя на всяко лице, поискало това (чл. 28, ал. 7); 

 Създаден е нов чл. 28а, който пояснява задълженията на възложителя при избран критерий за 

оценка „икономически най-изгодна оферта“; 

 Приети са изменения по отношение на състава на оценителните комисии (чл. 34, ал. 2 и ал. 3); 

 Срокът за изпълнение на задължението на възложителя относно изпращането на информация за 

всеки сключен договор за обществена поръчка, за сключено рамково споразумение и за всеки 

договор, сключен въз основа на рамково споразумение, до АОП за вписване в Регистъра на 

обществените поръчки е удължен от 7 на 30 дни от сключването на договора или на рамковото 

споразумение. (чл. 44, ал. 1, ал. 6 и ал. 7); 

 В Глава Трета от ЗОП се създава нов Раздел VII „Договор за подизпълнение“; 

 Приети са изменения по отношение на доказването на икономическото и финансовото състояние 

на кандидатите или участниците; 

 Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни кандидати или 

участници в една и съща процедура (чл. 55, ал. 7).; 

 Приети са изменения по отношение на съдържанието на офертите, описано в чл. 56; 

 Гаранцията за изпълнение на договорите се определя като процент от стойността на обществената 

поръчка в размер на до 5 на сто от стойността й, вместо до 3 на сто съгласно предходната 

редакция на закона (чл. 59, ал. 3); 

 Приети са изменения по отношение на условията, при които възложителите могат да възлагат 

обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление (чл. 90); 

 Приети са изменения в Глава осма „а", която урежда възлагането на обществени поръчки чрез 

публична покана; 

 Променено е изискването на чл. 103, ал. 2, т. 3, при което възложителите вземат решение за 

възлагане на процедура на договаряне без обявление; 

 Призоваването на страните се осъществява по реда на АПК, като срока за призоваване не може да 

е по-кратък от три дни преди заседанието; 

 Приети са изменения по отношение на процеса на контрол и налагане на санкции от съответните 

органи, като са предвидени две електронни платформи - „Електронен мониторинг“ (Е-

мониторинг) и „Електронен одит“ (Е-одит). 

8. Постановление  № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител 

от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм, което отменя Постановление № 69 на МС от 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 - през 2014 г. постановлението е изменяно както следва: обн., ДВ, 

бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от 27.05.2014 г., изм., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., 
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бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.: 

 С бр. 44 на ДВ от 27.05.2014 г. е обнародвано Постановление  № 118 на МС от 20.05.2014 г., с 

което се отменя Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г. Основните промени в 

новоприетото постановление са следните: 

 Отпада заложеното в чл. 11, ал. 6 от ПМС 69/2013г. задължение за публикуване на публична 

покана в „Официален вестник“ на ЕС, в случаите, когато предвидената стойност за строителство, в 

т. ч. съфинансирането от страна на лицето по чл. 1, ал. 2, без ДДС, е равна или по-висока от 9 779 

000 лв., съответно предвидената стойност за доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от 

страна на лицето по чл. 1, ал. 2, без ДДС, е равна или по-висока от 391 160 лв.; 

 Прието е изменение на чл. 11а от ПМС 69 (чл. 12 от ПМС 118/14). Според предишната разпоредба, 

при провеждане на процедура по чл. 7, т. 1 може да не се публикува публична покана, когато 

изборът на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други изключителни права. В 

новата редакция, "бенефициентът може да отправи мотивирано искане да не провежда 

процедурата по чл. 7, т. 1 до съответния управляващ орган/ програмен оператор в случаите, когато 

е невъзможно да бъде извършен избор на друго лице за изпълнител, без да бъдат нарушени 

авторски или други права на интелектуална собственост, или изключителни права, придобити по 

силата на закон или на административен акт“; 

 Изменена е разпоредбата относно залагането на изисквания към оборота на участниците, като 

отпада понятието "общ оборот". Съгласно новия чл. 14 (6):  "при залагане на изисквания по ал. 2, 

т. 3 изискуемият оборот, който се отнася до предмета на поръчката, 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"; 

 Изменен е срока за искане на разяснения по публични покани - до 4 дни преди изтичането на 

срока за подаване на офертите; 

 Изменен е срока за предоставяне на разясненията на УО за публикуване на Единния 

информационен портал (www.eufunds.bg) и за публикуването им на интернет страницата на 

бенефициента, при наличие на такава – срокът е 3-дневен от датата на постъпване на искането; 

 В чл. 19 е заложено допълнително основание за прекратяване на процедура за избор на изпълнител 

- процедурата може да бъде прекратена, когато е постъпила само една оферта или само една 

оферта отговаря на предварително обявените от бенефициента условия; 

 Отпада срокa за сключване на договор с определения за изпълнител кандидат; 

 Според новите разпоредби не се сключва договор с определения за изпълнител кандидат и в 

случай, че той "не представи някой от документите по чл. 22, ал. 2, т. 2"; 

 Във връзка с новоприетия нормативен акт са изготвени нови типови образци на документи по чл. 7 

т. 1 от ПМС 118/20.05.2014 г. 

9. Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, 

свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти 

на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за рибарство, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. 

- през 2014 г. методологията е изменяна както следва: бр. 52 от 24.06.2014 г., в сила от 24.06.2014 

г., бр. 93 от 11.11.2014 г., изм., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г. Приетите изменения 

включват: 

 С бр. 52 от 2014 г. е обнародвано ПМС № 162/17.06.2014 г. за изменение и допълнение на 

Методологията за определяне на финансови корекции. Постановлението се прилага при 

налагането на финансови корекции във връзка с нарушения, установени след 24 юни 2014 г. 

Промените са в съответствие с одобрените от Европейската комисия нови Насоки за определяне 

на финансови корекции, които да бъдат извършвани от Европейската комисия, спрямо разходите, 

финансирани от ЕС съгласно принципа на споделено управление, за несъответствие с правилата за 

обществени поръчки: 

 Прецизирана е целта на методологията; 

 Прецизиран е подходът при установяване на корекциите по пропорционалния метод, като при 

изчисляването на корекцията се използва сумата на разходите по съответния договор с 

изпълнител, за който е констатирано нарушението, поискана от бенефициента за възстановяване 

от договарящия орган, а не стойността на сключения договор; 

http://www.eufunds.bg/
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 Въведена е допълнителна възможност за бенефициентите в процеса по установяване на 

нарушението и определяне на финансовата корекция – същите имат право да поискат провеждане 

на процедура по изслушване, в случай че резултата от разглеждане на възражението им не ги 

удовлетворява; 

 Прието е изменение в чл. 13 (2), съгласно който когато органът извършва финансова корекция 

след изплащане на безвъзмездната финансова помощ, той предприема незабавни действия за 

събиране на сумите, подлежащи на възстановяване. Въведено е задължително изискване към 

съответния орган, преди да пристъпи към някой от останалите способи за изпълнение, да изпрати 

покана до бенефициента за доброволно изпълнение на задължението в 14-дневен срок от 

получаване на поканата; 

 С бр. 93 на ДВ от 11.11.2014 г. е обнародвано ПМС № 352/03.11.2014 г. за изменение и 

допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, 

установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, 

съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от 

Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“: 

 В новата редакция, към чл. 10 е въведена ал. 6, съгласно която „наложените финансови корекции 

не се възстановяват от бенефициента, когато: 1. възложителят е спазил разпоредбите на 

приложимия нормативен акт по чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2, по реда на който е възложена конкретната 

обществена поръчка или договор; 2. в случаите, когато за констатираното нарушение има влязло в 

сила решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) или на Върховния 

административен съд (ВАС) по отношение на конкретен акт действие или бездействие на 

възложителя в хода на провеждане на процедурата за обществена поръчка, с което възложителят 

се е съобразил; 3. в случаите, когато се констатират нарушения в обявлението или документацията 

за възлагане на обществена поръчка, които са били предмет на произнасяне на КЗК или на ВАС, 

съгласно което не е установено нарушение; 4. бенефициентът се е съобразил с конкретно указание 

или препоръка на Управляващия орган или Агенцията за обществени поръчки (АОП), което 

впоследствие е довело до налагане на финансова корекция“; 

 Създаден е нов чл. 13а, съгласно който договарящите/ управляващите/ отговорните органи 

ежемесечно изготвят анализи на случаите, в които наложените финансови корекции не следва да 

се възстановяват от бенефициента. Анализите включват описание на видовете нарушения, размера 

на определените финансови корекции, обяснение за причините, довели до налагането на 

корекциите, и отговорните институции, предприетите мерки за предотвратяване на подобни 

нарушения в бъдеще, както и предложения за хоризонтални мерки в зависимост от характера на 

грешките. 

Всички посочени изменения, настъпили в приложимата нормативна уредба на национално ниво 

през отчетния период са взети предвид и се прилагат при управлението и изпълнението на ОПК в 

съответствие с правилата и процедурите, описани в Наръчника по ОПК (вариант 2, април 2014 г.). 

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

приложимо) 

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

(ЕО) № 1083/2006. 

През отчетния период не са установени значителни изменения по смисъла на чл. 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). 

За гарантиране разграничаването и координацията между помощта, предоставяна по ОПК и 

подкрепата по линия на други финансови инструменти, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, 

ЕФР, Европейската инвестиционна банка и др., и в съответствие с изискванията на чл. 9, параграф 4 

от Регламент (ЕО) № 1083/2006, през отчетния период са спазени всички изисквания за съгласуваност 

и допълняемост на интервенциите по ОП „Конкурентоспособност” с помощта, предоставяна по линия 

на други инструменти.  
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2.6.1 Съгласуваност и допълняемост с Програмата за развитие на селските райони 

Съгласуваността и допълняемостта на ОПК и Програмата за развитие на селските райони се 

осигурява по отношение на подкрепяните целеви групи, територия и вид на подпомаганите дейности. 

С цел избягване на припокриването на интервенциите по ОПК с дейностите и мерките, подкрепяни 

по линия на ПРСР, през отчетния период се спазва посоченото разграничение като в процеса на 

оценка на проектните предложения се извършва проверка за недопускане припокриването на 

дейности, целеви групи и подпомагани територии, а на етап изпълнение на договорите за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се извършва последваща проверка за спазване на 

разграничението между двете програми в посочените направления.  

2.6.2 Съгласуваност и допълняемост с Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 

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

линия на ОПРЧР се следи и координира на следните нива: 

- на ниво оперативна програма чрез залагането на допълващи се по вид дейности и интервенции;  

- на ниво процедури за предоставяне на БФП чрез Комитетите за наблюдение на двете оперативни 

програми, които обсъждат, приемат и утвърждават конкретните параметри на отделните процедури 

(критерии за избор на операции). 

Посоченото разграничение се спазва текущо в процеса на оценка и изпълнение на процедурите по 

ОПК през 2014 г., като се следи за недопустими дейности и разходи – например за провеждане на 

обучения на заети лица, за участие на заети лица в семинари, конференции, работни срещи и други 

събития, финансирани по ОПРЧР.  

2.6.3 Съгласуваност и допълняемост с Оперативна програма „Регионално развитие”  

Оперативна програма „Регионално развитие“ предоставя подкрепа за извършването на инвестиции в 

свързана с бизнеса инфраструктура в индустриални зони и тяхната подготовка за бъдещи 

инвеститори, докато по ОП „Конкурентоспособност” се подкрепят допълващите интервенции за 

насърчаване развитието и конкурентоспособността на микро, малките и средните предприятия. По 

отношение на научните организации и висшите учебни заведения като специфична целева група за 

двете програми, принципите за допълняемост и координация се осигуряват от приноса на ОПРР за 

изпълнението на дейности за повишаване на енергийната ефективност, гарантиране на достъпа на 

хората с увреждания, реконструкция/обновяване на библиотеки към научните организации и 

университетите, за разлика от ОПК, която подкрепя финансирането на иновации, извършването на 

научноизследователска и развойна дейност (включително подобряване на про-иновативната 

инфраструктура), насърчаване на връзката наука-бизнес, както и инвестициите в ново оборудване за 

целите на извършването на приложни изследвания. Във връзка с извършването на строително-

монтажни работи, по ОПК не се предоставя подкрепа за изпълнението на СМР на обекти на 

социалната, жилищна и пътна инфраструктура, както и на обекти на общата техническа 

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

инфраструктура и др.), които се финансират по ОПРР.  

През 2014 г. посоченото разграничение е взето предвид в процеса на оценка и изпълнение на всички 

процедури по ОПК като са спазени изискванията за гарантиране на съгласуваност и допълняемост с 

подкрепата, предоставяна по други финансови инструменти. 

2.7  Мониторинг и оценка  

Функциите и задачите на УО във връзка с цялостното управление и изпълнение на ОПК са определени в 

Описанието на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, утвърдено със Заповед № РД-16-

570/28.04.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган. Основните принципи, правила и процедури 

за управление и изпълнение на програмата са съответно определени в Наръчника по ОПК, вариант 2, 

утвърден със Заповед № РД-16-570/28.04.2014 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 включва:   

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

по приоритетните оси на ОПК; 

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

наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“.  
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Мониторингът на ОПК, осъществяван от страна на УО включва наблюдение, отчетност и контрол на 

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

процедурите/ договорите.  

Управляващият орган 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, посочени 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 за изпълнението на оперативната 

програма, съгласно Приложение 18 от Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. 

Предвид спецификата и структурата на изпълнение на Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за 

развитие на предприятията”, 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, извършван 

от страна на УО включва мониторинг на дейността на ЕИФ, избраните финансови посредници и 

мониторинг на КПП (крайните получатели на помощта) – подкрепените МСП. 

Дейностите за мониторинг от страна на УО по Приоритетна ос 3, в рамките на която се реализира 

инициативата JEREMIE, са подробно описани в Наръчника по ОПК (вариант 2, април 2014 г.). В 

изпълнение на възприетите процедури е изготвен Годишен план за проверки на място за 2014 г., 

съгласно който е планирано провеждането на проверки на място при Холдинговия фонд и при 

финансовите посредници по инструментите за финансов инженеринг, които са в етап на изпълнение. 

В съответствие с Годишния план, през 2014 г. УО извърши проверки на място по финансов 

инструмент „Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално 

финансиране“, както следва - 1 проверка през последното тримесечие на 2014 г. при финансовия 

посредник Launch Hub и 1 проверка през второто тримесечие на 2014 г. при финансовия посредник 

Eleven. В рамките на проверките при фондовете са извършени и 7 проверки при крайни получатели 

на помощ.  

Мониторинг по отношение на изпълнението на дейностите по Приоритетна ос 3 на ОПК, съгласно 

подписаните Рамково и Финансово споразумения за изпълнение на Инициативата JEREMIE в 

България, извършва и създадения Инвестиционен борд (ИБ), който има определени консултативни 

функции във връзка с дейността на Холдинговия фонд и операциите по JEREMIE, и в частност във 

връзка с прегледа на работата на ДСЦ и изпълнението от ЕИФ на дейността на Холдинговия фонд. 

Членовете на ИБ са пет, като три от тях са номинирани от УО, а двама са наблюдатели, определени от 

ЕИФ (наблюдателите имат всички права на обикновените членове с изключение на правото на глас). 

През 2014 г. са проведени четири заседания на ИБ, като едно от тях е неприсъствено. Основните 

моменти от работата на ИБ по време на заседанията включват: преглед на напредъка по създадените 

финансови инструменти; обсъждане на отворени въпроси във връзка с прилагането на инструмента 

Мецанин фонд (април 2014 г.); представяне и обсъждане на резултатите от извършената PwC оценка 

на достъпа на МСП до финансовия пазар (април 2014 г.); преглед и одобрение на увеличение на 

бюджета на Уникредит Булбанк по инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ 

(в рамките на неприсъствено заседание, проведено през юни 2014 г.); разглеждане и одобрение на 

актуализираната инвестиционна стратегия (април 2014 г., септември 2014 г. и октомври 2014 г); 

решение за прекратяване на изпълнението на инструмент Мецанин фонд вследствие на разпускането 

на парламента в началото на м. август 2014 г. и незавършената процедура по ратификация на 

подписаното споразумение за удължаване на мандата на ЕИФ да представлява МИ в управлението на 

фонда след 2015 г. (септември 2014 г.); решение за реалокация на заделения за Мецанин фонда 

ресурс към други действащи инструменти (септември 2014 г.); одобрение на инвестиционна 

стратегия за рециклираните средства във връзка с решение на българското правителство да 

предприеме удължаване на мандата на ЕИФ за управление на холдинговия фонд ДЖЕРЕМИ след 

края на 2015 г. (октомври 2014 г.); представяне и одобрение на годишна прогноза за свързаните 
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разходи на ДСЦ за 2015 г. (октомври 2014 г.); обсъждане на възможностите за изпълнение на 

меморандума за трансфер на ноу-хау (септември и октомври 2014 г.) обсъждане на възможностите за 

прилагане на финансовите инструменти в ОПИК и представяне на Инициативата за МСП (октомври 

2014 г.). 

През втората половина на 2014 г., МИЕ предприе действия за удължаване на мандата на ЕИФ да 

управлява до 31.12.2025 г. ДСЦ „ДЖЕРЕМИ България“ ЕАД, като в тази връзка на 24.10.2014 г. са 

сключени споразумения между министъра на икономиката и енергетиката и ЕИФ за изменение на 

Рамковото и Финансовото споразумения за изпълнение на Инициативата ДЖЕРЕМИ в България. 

Споразуменията са внесени от МС за ратификация от Народното събрание и през месец януари 2015 

г. се очаква тяхното одобрение със закон за ратификация. 

Преглед на одобрените мерки от ИБ, свързани с изпълнението на финансовите инструменти е 

представен в т. 3.3 от настоящия доклад. 

2.7.2 Комитет за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” 

2.7.2.1 Проведени редовни заседания на Комитета за наблюдение (КН) на ОП 

„Конкурентоспособност” 

На 12 юни 2014 г. е проведено Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. На заседанието е 

представен и обсъден Годишния доклад за изпълнението на ОПК за 2013 г., като след одобрението му 

от страна на КН, докладът е представен в ЕК на 27.06.2014 г. и е одобрен с писмо на ЕК ARES (2014) 

2606622 от 01.08.2014 г. 

В рамките на четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение е представен общия напредък 

от изпълнението на програмата и отделните приоритетни оси, постигнатите резултати по 

стратегическите проекти - „Създаване на научно-технологичен парк” и „Изграждане на 

междусистемна газова връзка България – Сърбия“, както и резултатите от прилагането на 

финансовите инструменти по инициативата JEREMIE в България. На заседанието е представено и 

изпълнението на Годишния комуникационен план за периода 01.11.2013 г.- 31.05.2014 г., както и 

информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършените одити на оперативната 

програма за периода от месец декември 2013 до месец юни 2014 г. 

На 21 ноември 2014 г. е проведено Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПК. 

На заседанието е представен общия напредък от изпълнението на оперативната програма и отделните 

приоритетни оси, напредъка в изпълнението на инициативата JEREMIE и проект „Създаване на 

научно-технологичен парк”. По време на заседанието са представени и резултатите и заключенията 

от извършения анализ на изпълнението на оперативната програма, който е проведен в изпълнение на 

договор № 29/15.01.2014 г. “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.” по Проект № BG161PO003-5.0.01-0003 “Ефективно 

управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007-2013“, осъществяван по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПК. 

На заседанието е представена и добра практика от изпълнението на оперативната програма в областта 

на предоставянето на подкрепа за оптимизиране на енергийната ефективност на българските 

предприятия (проект „Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване 

ефективността на производството на „Теда ММ“ ООД“, финансиран по процедура BG161PO003-

2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"). Представена е подробна информация за 

изпълнението на Комуникационния план на оперативната програма за периода 31.05.2014 г.- 

31.10.2014 г., както и информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършените одити 

на ОПК в периода юли – ноември 2014 г. Допълнително са одобрени технически промени в 

Правилата за работа на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”. 

2.7.2.2 Проведени  писмени процедури за неприсъствено вземане на решения от КН 

През 2014 г. са проведени две писмени процедури за неприсъствено вземане на решения от Комитета 

за наблюдение на ОПК, както следва:  

Писмена процедура от 22.01.2014 г. за вземане на решение относно предложението на 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ за промяна в т. 6 „Краен срок за 

кандидатстване“ от критериите за избор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Приоритетна 

ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на 
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ОПК. В резултат на проведената писмена процедура е взето решение за удължаване на крайния срок 

за подаване на проектни предложения по процедурата пред Договарящия орган до 31.03.2014 г. 

Писмена процедура от 28.03.2014 г., в резултат на която е одобрена последваща промяна в т. 6 

„Краен срок за кандидатстване“ от критериите за избор на операции по процедура BG161PO003-

2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Съгласно взетото решение от проведената 

писмена процедура крайния срок за подаване на проектните предложения по процедурата пред 

Договарящия орган е допълнително удължен до 30.04.2014 г. 

2.7.3 Мерки за оценка на оперативната програма  

През отчетния период в изпълнение на договор № 29/15.01.2014 г. с предмет „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.“ е извършен цялостен анализ на постигнатия напредък в управлението и изпълнението на ОПК. 

Предмет на анализа е извършването на независима оценка на изпълнението на петте приоритетни оси 

на програмата в контекста на постигнатите физически и финансови показатели спрямо предварително 

заложените цели на ниво отделни операции, обща и специфични цели на ОПК. Анализът обхваща 

периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2013 г., като в резултат на извършената оценка са изведени 

конкретни изводи и препоръки за оставащия период до приключването на ОПК и съответно за 

програмен период 2014-2020 г. Основните изводи по отношение на финансовото изпълнение на 

ОПК са както следва: 

- Изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ стартира с бавни темпове, като до края на 2010 г. 

финансовия напредък и физическото изпълнение на индикаторите по програмата са ниски; 

- След предприети промени и стартирането на редица процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ (включително извършването на финансови реалокации по програмата) е постигнат 

значителен напредък, включително наддоговаряне на средствата по ОПК; 

- Програмата преодолява същественото си изоставане, като е отчетен много добър напредък по 

отношение на общото изпълнение след 2011 г.; 

- Недостатъчният напредък в усвояването на средствата по Приоритетна ос 1 „Развитие на 

икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“ налага извършването на засилен 

мониторинг на изпълнението на проектите и предприемането на своевременни корективни мерки; 

- Усвояемостта на средствата по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на 

предприятията“ към момента на провеждане на анализа е 56 %, което предвид късния старт на 

интервенциите по тази приоритетна ос е отчетено като забележителен напредък. Като най-успешен се 

определя гаранционния инструмент, при който е постигната усвояемост в размер на 92 %; 

- Оставащите за верифициране средства до края на периода на изпълнение на ОПК сериозно 

надвишават размера на изплатените средства през 2012 и 2013 г. 

Въз основа на посочените изводи са формулирани следните конкретни препоръки за програмен 

период 2014-2020 г.: 

- С оглед намаляване на риска от липса на капацитет за усвояване, Управляващият орган на 

оперативната програма следва да планира годишното разпределение на финансовите алокации с по-

голяма тежест в началото на програмния период; 

- УО е необходимо да мобилизира целия си капацитет, в т.ч. чрез привличането на допълнителен 

експертен потенциал; 

- Подходът за наддоговаряне на финансовите ресурси на програмата следва да се основава на 

анализ на рисковете и предимствата му. 

Заключенията от извършения анализ по отношение на физическото изпълнение на ОПК се 

отнасят до установените трудности при планирането и отчитането на индикаторите по оперативната 

програма, както и осигуряване финансирането на проектите (осигуряване на съфинансиране и 

мостово финансиране), което е най-честата причина за прекратяване на договори за изпълнение на 

одобрени проекти по ОПК. В тази връзка са изведени следните препоръки за програмен период 

2014-2020 г.: 

- Осигуряване на по-ефективен механизъм на авансови плащания за финансиране на проектите – 

например облекчаване на изискванията за предоставяне на банкова гаранция (чрез въвеждането на 

алтернативни подходи като поръчителство, запис на заповед и др.) и увеличаване размера на 

авансовите плащания;  
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- Ускоряване на процеса на верификация на плащанията – в резултат на извършения анализ е 

установено, че в хода на изпълнението на програмата е постигнат значителен напредък в тази насока, 

като препоръката е тази тенденция да бъде продължена и през следващия програмен период;  

- Предоставяне на съдействие на бенефициентите по ОПК за осигуряването на заемно финансиране 

чрез споразумения с финансови институции, гаранционни схеми и др. 

Успешните практики и проблемните области, изведени в хода на извършената оценка са отчетени от 

страна на Управляващия орган в процеса на програмиране на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ за програмен период 2014-2020 г. с оглед осигуряване на съответствието й 

както с националните и европейски политики, така и със специфичните нужди и потребности на 

българския бизнес. 

През 2014 г. са финализирани и дейностите в изпълнение на договор № 231/06.03.2014 г. за 

извършване на предварителна оценка на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  
и договор № 232/06.03.2014 г. за извършване на екологична оценка и оценка на съвместимостта с 

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

конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г. Резултатите от посочените оценки са 

обективирани в: 

 Доклад от предварителна оценка на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с 

обхват оценка на социално-икономическия анализ и анализа на нуждите и предизвикателствата; 

оценка на избраната стратегия за изпълнение на ОПИК 2014-2020, включително вътрешна и външна 

съгласуваност; оценка на системата от индикатори и механизми за мониторинг на ОПИК 2014-2020; 

оценка на капацитета на потенциалните бенефициенти и органите за управление на ОПИК 2014-2020; 

оценка на адекватността и реалистичността на предложеното разпределение на финансовите ресурси 

на програмата; оценка на процеса по изготвяне на ОПИК 2014-2020; 

 Доклад за екологична оценка на ОПИК, съгласно който проекта на ОПИК 2014-2020 г. (вариант 

3 от месец май 2014 г.) се оценява като допустим и съобразен с целите за опазване на околната среда.  

В изпълнение на Проект № 0114-СО-1.2 „Повишаване на ефективността на работата на 

Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015”, реализиран с финансовата 

подкрепа на ОП „Техническа помощ”, през отчетния период е изготвена предварителна оценка (ex-

ante assessment) и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Предварителната оценка се основава на 

изискванията на чл. 37 (2) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и е изготвена в съответствие с 

Методологията за извършване на предварителна оценка на финансовите инструменти за програмен 

период 2014 -2020. Тя включва преглед на финансовите инструменти за периода 2007-2013 г., анализ 

на търсенето и предлагането на финансиране в България, количествена оценка на недостига на 

финансиране, анализ на добавената стойност и лостовия ефект на финансовите инструменти, преглед 

на научените уроци от програмен период 2007-2013, като в резултат на извършената оценка е 

разработена цялостна инвестиционна стратегия и структура за прилагане на финансовите 

инструменти по ОПИК 2014-2020 г.  

През 2014 г. в изпълнение на договор № 361/13.06.2012 г. по Обособена позиция 1 „Провеждане на 

социологически проучвания и изготвяне на изследователски доклади“ от обществена поръчка с 

предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния 

план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 

– 2013” е извършена оценка на изпълнението на Комуникационния план (КП) на ОП 

„Конкурентоспособност“ за 2013 г. и 2014 г., като са изведени следните основни изводи и 

препоръки: 

 Напредък по отношение на изпълнението на Комуникационния план за 2013 г. и 2014 г: 

Извършената оценка показва, че през 2013 г. и 2014 г. е отчетен ръст на всички показатели за 

изпълнението на КП, включително индикаторите за въздействие. За 2014 г. е отчетено повишаване на 

нивото на информираност на широката общественост, както и увеличаване на доверието към 

възможностите за финансиране, предоставяни по ОПК. Въз основа на отчетените данни по 

индикатори е направено заключението, че постигнатите резултати в заключителната фаза от 

изпълнението на КП на ОПК са основа за успешно продължаване на дейностите по комуникация и 

публичност и през новия програмен период.  

Оценката на изпълнението на Комуникационния план показва, че през 2013 г. са подадени близо 

десет пъти повече проектни предложения в сравнение с 2012 г., което е пряк резултат от успешното 
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прилагане на КП и повишаването на степента на информираност на потенциалните бенефициенти и 

на широката общественост за същността и възможностите за финансиране по ОПК. В същото време 

нивото на успеваемост на подадените проектни предложения се оценява като ниско и в тази връзка е 

изведена препоръката да бъдат увеличени интензитета и обхвата на обученията, предназначени за 

потенциалните бенефициенти по програмата. 

 Финансово изпълнение на Комуникационния план през 2013 г. и 2014 г.: 

За изпълнението на дейностите за информиране и публичност съгласно КП на ОПК през 2013 г. са 

изразходвани 1 532 169.33 лв. (783 397.76 евро), а през 2014 г. - 2 758 858.03 лв. (1 410 603.35 евро).  

За сравнение през 2012 г. финансовото изпълнение на Комуникационния план възлиза на 1 324 457.45 

лв. (677 194.73 евро). Налице е сериозен напредък в процеса на договаряне във връзка с изпълнението 

на дейностите съгласно КП – само през 2013 г. са сключени договори на стойност 2 531 085 лв. 

(1 294 143.06 евро). Въпреки това постигнатия напредък в усвояването на бюджета на КП на ОПК за 

2013 и 2014 г. се оценява като недостатъчен, за да бъде преодоляно изоставането, генерирано в 

първите шест години от изпълнението му (за периода 2007 – 2012 г. са усвоени едва 15.5% от общия 

бюджет на Комуникационния план на ОПК). 

Ключови проблемни области: 

- Нисък капацитет за изготвяне, изпълнение на дейностите и администриране на проектите по ОПК. 

За преодоляването на този проблем в комуникационен план е изведена препоръката всички 

предприемани мерки за допълнително опростяване на процедурите да бъдат по-активно 

комуникирани с широката общественост и потенциалните бенефициенти по ОПК; 

- Трудности при осигуряването на необходимите финансови ресурси за изпълнение на сключените 

ДПБФП, както и проблеми от технически и административен характер, за чието преодоляване се 

препоръчва продължаване на практиката за провеждане на обучения и информационни дни. 

 Разпознаваемост на програмата: 

Оценката по отношение на разпознаваемостта на оперативната програма показва, че 

комуникационните усилия на УО на ОПК през 2013 г. и 2014 г. са довели до значими положителни 

резултати – ОПК реализира най-висока степен на разпознаваемост в сравнение с останалите 

оперативни програми, като тя е позната за 42% от широката общественост и 59% от предприятията в 

страната през 2013 г., и съответно за 45.3 % от широката общественост и 57.9 % от предприятията - 

през 2014 г. ОПК е единствената оперативна програма, за която е отчетен ръст в разпознаваемостта 

(8.9%) през 2014 г и 59.8% през целия програмен период 2007-2013 г. 

 Отношение на медиите и медийно присъствие на програмата: 

През 2013 г. е отчетена доминираща позитивна нагласа към ОПК, докато през 2014 г. нагласата се 

оценява по-скоро като неутрална. Интересът към програмата продължава да нараства, заедно с броя 

на медийните публикации и излъчвания. Основните информационни акценти с позитивен заряд са 

посланията за добри практики и успешни проекти, съфинансирани по оперативната програма. 

Наблюдава се изместване на медийния фокус от темите за усвояемостта и процедурите за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПК към акценти, свързани с новия програмен 

период, като едновременно с това интересът към конкретните проекти се запазва устойчив. 

Оценката показва, че присъствието на ОПК в електронните медии продължава да бъде слабо, като е 

отчетено, че техния потенциал като комуникационен канал не се използва в пълна степен. През 2013 

г. и 2014 г. социалната мрежа facebook.com отбелязва висока активност като информационен канал по 

отношение на популяризирането на оперативната програма.  

 Събития: 

Удовлетвореността от събитията, проведени през 2013 г. и 2014 г. се оценява като висока – средно 

79% за всички събития. Компетентността на презентаторите също е оценена високо, което е 

доказателство за изградения професионализъм и качествения подбор на материали за събитията. 

Препоръчано е да се наблегне на по-активната комуникация и обратна връзка с бенефициентите, за да 

се осигури предоставянето на полезна информация, особено по отношение на конкретни проблемни 

области. Допълнително при оценката е отчетено, че е налице ясна профилираност на 

информационните потребности на целевите групи. Очертани са три основни съвкупности 

потенциални бенефициенти: с общ интерес към ОПК, предприятия с идеи за проекти и група 

компании в реално взаимодействие с оперативната програма. Препоръчано комуникационните 

дейности по оперативната програма да бъдат диференцирани в съответствие с конкретните 

характеристики на така определените три основни групи потенциални бенефициенти.  
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 Интернет страница - основните изводи от извършената оценка са: 

- Въпреки че през 2013 г. е налице повишен интерес от страна на широката общественост към 

интернет страницата на ОПК, дела на посещенията не е особено висок, като през 2014 г. е отчетен 

спад спрямо предходната година. В тази връзка следва да се отчита обстоятелството, че като 

информационен канал интернет страницата на оперативната програма има специализиран характер, с 

основна целева група потенциалните бенефициенти на програмата. Въпреки това заключението от 

извършената оценка е, че потенциалът на интернет страницата не е реализиран, като при 

актуализирането й следва да се отчита, че тя се ползва и възприема по-скоро като информационен 

канал за конкретна, практическа информация, а не толкова като общ канал за комуникация с 

аудиторията и тази й функция не трябва да бъде ограничавана.  

 Информационни материали: 

Заключението от извършената оценка е, че информационните бюлетини, брошури и други материали, 

свързани с ОПК нямат особен ефект като комуникационен инструмент спрямо широката 

общественост и останалите целеви групи на програмата. Препоръката е за всички съществуващи 

материали да се търси допълнително популяризиране чрез препратки към тях в електронни 

бюлетини, новини, публикации и излъчвания в медиите, и най-вече чрез използването на 

възможностите на интернет.  

 Имидж: 

Оценката на изпълнението на КП на ОПК за 2013 г. показва, че недоверието към институциите 

продължава да  влияе негативно върху общия имидж на оперативната програма. Положителна 

промяна в тази насока е отчетена при оценката за 2014 г., която показва, че широката общественост 

възприема ОПК изключително позитивно в сравнение с останалите оперативни програми. За 35.7% 

от широката общественост ОП „Конкурентоспособност“ е програмата с най-значими ползи за 

развитието на националната икономика, а според 21.5% тя има най-значим принос за подобряване 

качеството на живот и състоянието на бизнеса. Този имидж се потвърждава и по отношение на 

възприятията на потенциалните бенефициенти – за 33.1% от потенциалните ОПК е най-ориентирана 

към бизнеса, а 24.5% я определят като програмата с най-значими ползи за развитието на българската 

икономика. Въпреки това остава непроменена общата нагласа на широката общественост и на 

потенциалните бенефициенти, че ОПК е програмата с най-сложните процедури за кандидатстване и 

изпълнение на проектите. В резултат на тези оценки може да се направи извода, че за програмен 

период 2007-2013 г. дейностите по изпълнение на Комуникационния план на ОПК са допринесли в 

значителна степен за утвърждаването на положителния имидж на оперативната програма. 

 Оценка на приноса на ОПК за развитието на българската икономика 

Приблизително 50 % от анкетираните представители на широката общественост оценяват приноса на 

ОПК за развитието на българската икономика през 2014 г. като умерено положителен и изразяват 

мнение, че програмата е допринесла частично в тази насока. В оценките на бизнеса също 

преобладават умерените нагласи, като приноса на програмата се определя като частичен от малко над 

половината от анкетираните предприятия (52.5%). Проучването сред потенциалните бенефициенти 

показва, че реалния принос на ОПК се оценява като значим от 24.3% от представителите на тази 

целева група. 

 Управление: 

Извършената оценка показва, че през 2013 г. е положителна промяна във взаимоотношенията между 

администрация и бенефициенти, което се дължи на извършените в предходни периоди структурни 

промени, както и предприетите мерки за опростяване на комуникацията, съкращаване на времето за 

реакция и намаляване на документооборота. През 2014 г. оценката на бизнеса за МИЕ е среден (3.46), 

а за Управляващия орган на ОПК - добър (3.52). Оценките са значително по-високи сред 

бенефициентите по програмата – 4.25 за МИЕ и 4.38 за УО, което e индикация, че негативните 

нагласи са по-скоро израз на общото недоверие към институции, а не критично отношение конкретно 

към МИЕ и Управляващия орган.  

 Нов програмен период: 

Оценката за 2013 г. показва, че дела на предприятията, декларирали намерение да се възползват от 

възможностите за финансиране по оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за 

периода 2014-2020 г. е 52 %, а на ИКТ и други организации – 80 %. През 2014 г. очакванията за новия 

програмен период на различните целеви групи могат да бъдат определени като умерено 

оптимистични. Сред представителите на бизнеса 11.8% считат, че през новия програмен период ще 

бъдат усвоени повече средства по оперативната програма, докато сред широката общественост този 
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процент е по-нисък – 7.2%. По-оптимистично настроени са представителите на другите организации - 

21.9% категорично смятат, че по ОПИК ще бъдат усвоени повече финансови ресурси в сравнение с 

периода 2007-2013 г. В тази връзка е необходимо да се отчете и обстоятелството, че оценката, 

извършена през 2014 г. показва, че приблизително половината от потенциалните бенефициенти, 

които са запознати с ОПК, декларират, че нямат намерение да кандидатстват по новата оперативна 

програма за иновации и конкурентоспособност. Възможна причина за това е липсата на яснота 

относно конкретните условия и възможности за финансиране по ОПИК. Въпреки това основната 

препоръка е още в началото на новия програмен период да се положат целенасочени усилия за 

привличане интереса на по-широк кръг потенциални бенефициенти. 

Всички изводи и препоръки, представени в настоящия раздел са обект на задълбочен анализ от страна 

на УО на ОПК и са взети предвид както в процеса на изпълнение на процедурите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПК през 2014 г., така и при програмирането на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и планирането на мерките за информация и комуникация през 

следващия програмен период. При отчитане на обстоятелството, че окончателното изпълнение на 

сключените договори за предоставяне на БФП по ОПК се очаква да приключи през 2015 г., 

Управляващият орган предвижда да извърши оценка на въздействието от изпълнението на ОП 

„Конкурентоспособност“ в края на 2015 г., началото на 2016 г., когато ще бъде възможно цялостното 

измерване на постигнатия напредък и ефектите от изпълнението. 

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   

Основната цел на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и 

иновационните дейности” на ОПК е насочена към подобряване на българската иновационна система 

чрез подкрепа за иновационната дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура. 

Специфичните цели на приоритетната ос включват:  

- Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията; 

- Защита на индустриалната собственост на българските предприятия и изследователски 

организации; 

- Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса. 

Таблицата по-долу представя информация за постигнатия материален напредък в изпълнението на 

операциите по Приоритетна ос 1 на ОПК към края на отчетния период, измерен посредством степента на 

постигане на относимите индикатори. Посочените стойности отразяват напредъка в изпълнението на 

договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1, по които към 

31.12.2014 г. са извършени окончателни плащания: 

 по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 

подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” през 2014 г. са платени 

окончателно 12 ДБФП; 

 по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” през 2014 г. са платени окончателно 16 

ДБФП; 

 по процедура BG161PO003 - 1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” през 

2014 г. са платени окончателно 16 ДБФП; 

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

българските предприятия” през 2014 г. са платени окончателно 21 ДБФП; 

 по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” през 2014 г. са 

платени окончателно 30 ДБФП; 

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

технологичен трансфер” през 2014 г. е извършено окончателно плащане по 1 ДБФП; 

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

центрове” през 2014 г. е извършено окончателно плащане по 1 ДБФП; 

 по процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 
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организации в България” през 2014 г. е извършено окончателно плащане по 1 ДБФП. 

С изменениeто на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007 - 2013 , одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г., ЕК прие промени в 

Анекс 3 „Списък с индикатори“ на оперативната програма. Конкретните изменения в индикаторите 

по Приоритетна ос 1 се изразяват в тяхното оптимизиране в насока измеримост, както и отпадането 

на някои от индикаторите в резултат на извършен обстоен анализ от страна на УО. 

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 45  70 

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 %  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 99  125 

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 32  43 

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 59  88 

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 
жена) 

118 

(от 

тях 84 

мъже 

и 34 

жени) 

 223 

Цел 0 0 0 0     110 110 

Изходно 

положение 
0          

Показател  7 

Брой успешни проекти, 

подготвени от наетия 

изследователски персонал 
9
 

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 35  92 

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
10

 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 40   180   180 

Изходно 

положение 
0          

Показател  10 

Брой подкрепени/създадени 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0 0 0 3  3 

                                                           

 Индикатор 1 „Брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия” не може да бъде отчетен като core индикатор, тъй 

като обхваща само подкрепените по програмата иновативни стартиращи предприятия. 

 
9
 Показател 7 „Брой успешни проекти, подготвени от наетия изследователски персонал“ е отпаднал с изменението на ОП 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 

 
10

 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 

центрове за трансфер на 

технологии, технологични 

инкубатори, технологични 

центрове, технологични 

паркове и други 

проиновативни посредници 

Цел 0 0 0 0     27 27 

Изходно 

положение 
0          

Показател  11 

Брой предприятия, които 

използват услугите на 

проиновативни посредници.
11

 

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
12

 

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
13

 

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. 

 

За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в 

съответствие с Приложение XXIII. 

Неприложимо. 

3.1.2 Анализ на качеството  

Анализ на постигнатия материален и финансов напредък по Приоритетна ос 1 на ОПК: 

Данните за финансовото изпълнение на отделните приоритетни оси на ОПК, представени в т. т. 2.1.2 

по-горе показват, че към края на отчетния период е постигнат значителен напредък в 

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

иновационните дейности “ в сравнение с предходния отчетен период - към 31.12.2014 г. стойността 

на сертифицираните средства възлиза на 40,65 % от общия бюджет на оста, докато към 

31.12.2013 г. този дял е едва 12,36 %. 

През отчетния период по Приоритетна ос 1 са сключени 14 договора за предоставяне на БФП по 

процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” със стойност на БФП в 

размер на 17 308 748,03 лв. (8 849 958.09 eвро). От тях 2 договора са прекратени, с което стойността 

на договорените през 2014 г. средства по останалите 12 договора е 14 366 350.06 лв. (7 345 510.82 

евро) или 27,69 % от общия размер на договорената безвъзмездна помощ по оста от стартирането на 

оперативната програма до 31.12.2014 г. Така към края на отчетния период общият брой на 

сключените договори по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Приоритетна ос 1 на ОПК е 582 със стойност на предоставената БФП по тях в размер на 604 

727 714.90 лв. (309 192 370.96 евро). Посочените данни за постигнатия финансов напредък показват, 

                                                           
11

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

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

 
12

 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; 

 
13

 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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че към 31.12.2014 г. договорената БФП по Приоритетна ос 1 представлява 125,88 % от общия 

бюджет, като изплатените средства (авансови, междинни и окончателни плащания) възлизат на 52,75 

% от бюджета на оста. За сравнение към 31.12.2013 г. изплатените средства възлизат едва на 14,46 % 

от общия й бюджет, което показва, че през 2014 г. е постигнат значителен напредък по отношение на 

финансовото изпълнение на оста.  

 

 

Анализът на постигнатия материален напредък през отчетния период се основава на посочените по-

горе (т. 3.1.1) данни относно степента на изпълнение на индикаторите по Приоритетна ос 1. 

Постигнатите резултати показват, че през 2014 г. е налице значителен напредък в сравнение с 

предходния отчетен период, като изцяло са постигнати и надхвърлени заложените целеви 

стойности по шест от общо деветте отчитани показатели, а именно: Показател 1 „Брой 

подкрепени стартиращи иновативни предприятия“, Показател  2 „Ниво на оцеляване на стартиращите 

иновативни предприятия“, Показател  3 „Брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на 

пазара“, Показател  5 „Брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара“, Показател  6 „Брой 

наети изследователи в предприятията“, Показател  8 „Брой подадени заявки за тьрговски марки, 

дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации“. 

По отношение на останалите 3 индикатора данните за 2014 г. показват, че е налице изоставане спрямо 

заложените целеви стойности към края на изпълнението на оперативната програма. Към тази група 

показатели се отнасят: Показател  4 „Брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза“ (със степен 

на постигане 47,8% от целевата стойност за 2015 г.), Показател 10 „Брой подкрепени/създадени 

центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, 

технологични паркове и други проиновативни посредници“ (11,1% от целта за 2015 г.) и Показател 

12 „Брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски 

организации“ с нулева стойност на постигане.  

Това изоставане се дължи най-вече на обстоятелството, че стойностите се измерват на база постигнат 

напредък, вследствие приключило изпълнение на сключените договори, подадени окончателни 

отчети и извършени окончателни плащания по тях. В тази връзка следва да се има предвид, че от 

обявените общо 12 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 

Приоритетна ос 1 на ОПК (в т.ч. процедура BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на 

технологични паркове”, която е прекратена през 2011 г.), към 31.12.2014 г. в етап на изпълнение са 

договорите по 10 процедури (2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 “Подкрепа за развитие на стартиращи 

иновативни предприятия”; 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“; BG161PO003-1.1.07  „Внедряване на иновации в предприятията”; 

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”; BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 
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организации в България”; BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“). В този 

смисъл ефектът от изпълнението на договорите по тези процедури ще бъде отчетен през 2015 г, като 

в Окончателния доклад по ОПК ще бъде представен последващ анализ на степента на постигане на 

всички индикатори по Приоритетна ос 1. 

Отчетеният към 31.12.2014 г. материален и финансов напредък се основава на следните 

конкретните резултати и постигнатия общ напредък от изпълнението на процедурите за 

предоставяне на БФП по Приоритетна ос 1 на ОПК: 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-

01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” 

Процедурата е обявена на 17.10.2007 г. без определен краен срок за кандидатстване,  като са 

сключени 30 договора за предоставяне на БФП, от които впоследствие 9 договора са прекратени. С 

Решение на Ръководителя на Управляващия орган от 01.07.2008 г. е прекратено набирането на 

проектни предложения по процедурата. През месец юли 2009 г. е продължен етапът по набиране на 

проектни предложения, като в Насоките за кандидатстване и в документацията по процедурата са 

извършени изменения и допълнения. 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. Получени са общо 248 

проектни предложения. Сключени са общо 52 договора, при които съфинансирането от оперативната 

програма възлиза на 15 152 616.74 лв. (7 747 528.76 евро). Към 31.12.2014 г. са прекратени 13 

договора, в процес на изпълнение са 2 договора, а 37 са приключили изпълнението си. Извършени са 

общо 289 посещения на място, като от тях 22 проверки са по договори, чието изпълнение е 

приключило. Към 31.12.2014 г. са извършени окончателни плащания по 36  договора. Общо 

изплатените средства по процедурата възлизат на 8 791 594.21 лева (4 495 139.69 евро). 

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е прекратена с Решение № РД-16-

1328/19.11.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган, като на 06.01.2011 г. е обявена подобна 

процедура (BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия") с 

облекчени условия за кандидатстване. 

През 2014 г. по процедурата са регистрирани 2 броя сигнали за нередности, като впоследствие са 

регистрирани 2 нередности. В регистъра на възраженията са регистрирани 5 броя възражения. Всички 

регистрирани сигнали за нередности, нередности и възражения са разгледани по надлежния ред. 

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

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”: 

Процедурата е обявена на 10.10.2008 г. Получени са 36 проектни предложения. Сключени са 10 

договора със стойност на безвъзмездната финансова помощ 22 524 764.39 лв. (11 516 905.81 евро). По 

процедурата са прекратени 8 договора със стойност на безвъзмездната финансова помощ – 15 132 

010.49 лв. (7 736 992.78 евро). Към 31.12.2014 г. успешно са приключили изпълнение 2 договора. 

Чрез извършването на посещения на място след приключване на проектите, е осъществен последващ 

контрол на отчетените резултати от изпълнението на договорите. Изплатените средства към 

31.12.2014 г. са в размер на 6 023 574.64 лева (3 079 852.05 евро). 

В рамките на изпълнение на договорите, през отчетната 2014 г. не са регистрирани сигнали за 

нередности и не са постъпвали постъпили възражения. 

 Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 

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

Процедурата е обявена на 29.03.2010 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 19 558 

300,00 лв. (10 000 000 евро). По нея се предоставя подкрепа за дейности за придобиване на ново 

оборудване, необходимо за внедряване на иновативни продукти, процеси или услуги, придобиване на 

специализиран софтуер, както и 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. Процедурата е без краен срок за 

кандидатстване, като постъпилите общо 65 проектни предложения са оценени в рамките на 12 сесии. 

От тях одобрени за финансиране са 33 проектни предложения с размер на безвъзмездната финансова 

помощ 24 621 898.91 лв. (12 589 170.11 евро). С решение на Комитета за наблюдение на ОПК от 

30.11.2012 г. бюджета по процедурата е увеличен с необходимата сума за сключване на договори за 

безвъзмездна финансова помощ с всички кандидати, чиито проектни предложения са подадени в срок 

до 25.10.2012 г., преминали са успешно всички етапи на оценката и за които не достига финансиране, 
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но с не повече от 10 000 000 лв. (5 112 997.24 евро). Сключени са 32 договора с размер на 

безвъзмездната финансова помощ 23 924 978.91 лв. (12 232 835.11 евро). Към 31.12.2014 г. в 

изпълнение са 7 договора, 5 договора са прекратени, а 20  договора са приключени. До 31.12.2014 г. 

са извършени 33   посещения на място след подаване на междинни/финални отчети.  Извършени са  

плащания на стойност 15 475 328.24 лв. (7 912 531.06 евро). 

В рамките на изпълнение на договорите, през 2014 г. е регистриран 1 брой сигнал за нередност. В 

регистъра на възраженията е регистрирано едно възражение. Всички регистрирани сигнали за 

нередности, нередности и възражения са разгледани по надлежния ред. 

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

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” 

Процедурата е обявена на 30.12.2010 г., като по нея са сключени 60 договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, по които финансирането от оперативната програма възлиза на 81 

557 156.22 лв. (41 700 151.46 евро). Към 31.12.2014 г. в изпълнение са 8 договора, прекратени са 14 

договора, 38 договора са приключени и изплатени. Към 31.12.2014 са извършени 65 проверки на 

място (след подадени междинни и финални отчети, посещения на място след приключване на проекта 

и посещения на място по инициатива на УО). Към края на отчетния период изплатените средства по 

процедурата са в размер на 46 120 489.30 лв. (23 581 393.44 евро). 

През 2014 г. по процедурата са регистрирани 6 броя сигнали за нередности. В регистъра на 

възраженията са регистрирани 4 броя възражения. Всички регистрирани сигнали за нередности, 

нередности и възражения са разгледани по надлежния ред. 

 Процедура 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 лева (20 000 000 евро) и с пет крайни срока за кандидатстване през 2011 г. 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 отделните сесии са постъпили общо 223 проектни предложения. От тях одобрени за 

финансиране са 155 проекта с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 49 556 668,10 лв. 

(25 338 310,71 евро). 

В периода септември 2012 г. – февруари 2013 г. са сключени общо 151 договора за безвъзмездна 

финансова помощ, с максимална продължителност 24 месеца и с обща стойност на безвъзмездната 

помощ в размер на 48 262 840.20 лв. (24 676 776.86 евро). От тях към 31.12.2014 г. са приключили 16 

договора, в процес на изпълнение са 117 договора, с обща стойност на безвъзмездната финансова 

помощ 37 663 712.79 лв. (19 257 445.95 евро). От началото на изпълнение на процедурата са 

прекратени общо 18 договора, на  обща стойност 5 989 078.86 лв. (3 062  214.37 евро), от които 

прекратени през 2014 г. са 8 договора на обща стойност 2 615 838.23 лв. (1 337 477.36 евро).  

Извършени са общо 329 проверки на място (от които 202 през 2014 г.).  Изплатените средства към 

31.12.2014 г. възлизат на 22 283 601.65 лв. (11 393 599.37 евро). 

В рамките на изпълнение на договорите, през отчетната 2014 г. са регистрирани 20 броя сигнали за 

нередности, като впоследствие са регистрирани 10 броя нередности. В регистъра на възраженията са 

регистрирани 17 броя възражения. Всички регистрирани сигнали за нередности, нередности и 

възражения са разгледани по надлежния ред. 

 Процедура 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 

лева (30 000 000 евро). По процедурата са постъпили общо 115 проектни предложения. От тях 

одобрени са 82 проекта, с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 24 890 787, 63 лв. 

(12 726 652.84 евро). 

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

(12 299 611.53 евро), като от тях към 31.12.2014 г. в изпълнение са  40 договора, 13 са прекратени, 25 

са приключени. От началото на изпълнение на процедурата са извършени  85 проверки на място.  

Изплатените средства към 31.12.2014 г. са в размер на 10 609 011.63 лв. (5 424 384.72 евро). 

През 2014 г. по процедурата са регистрирани 5 броя сигнали за нередности, като впоследствие са 

регистрирани 4 броя нередности. В регистъра на възраженията са регистрирани 8 броя възражения. 

Всички регистрирани сигнали за нередности, нередности и възражения са разгледани по надлежния 

ред. 
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 Процедура 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 й общ бюджет е в размер на 88 012 350,00 лв. (45 000 000 евро). До крайния срок 

за кандидатстване са получени общо 729 проектни предложения, от които одобрени за финансиране 

са 109 проектни предложения в рамките на първоначалния бюджет, а 327 броя са включени в 

резервен списък. С Решение № РД-16-1715/05.12.2013 г. и Решение № РД-16-1749/09.12.2013 г. на 

Ръководителя на Договарящия орган, е увеличен размера на първоначалния бюджет по процедурата, 

съответно с 88 232 409.65 лв. (45 113 206,69 евро) и с 54 903 858.16 лв. (28 072 327.51 евро), 

достигайки общ размер от 231 148 617.81 лв. (118 186 224,47 евро), като по този начин е осигурена 

възможност за финансиране на проектните предложения от резервния списък.  

По процедурата са сключени общо 224 договора с размер на безвъзмездната финансова помощ 224 

775 290.48 лв. (114 927 543.96 евро). Към 31.12.2014 г. общо по процедурата са прекратени 8 ДБФП с 

размер на БФП 8 185 358.87 лв. (4 185 171.73 евро). През отчетния период са подадени 65 авансови, 

130 междинни и 63 финални отчета. Извършени са 143 посещения на място, свързани с представено 

искане за възстановяване на средства или проследяване на напредъка в изпълнението на договорите. 

Изплатените средства към 31.12.2014 г. са в размер на 75 845 976.47 лв. (38 780 026.83 евро). 

През 2014 г. по процедурата са регистрирани 9 броя сигнали за нередности, като впоследствие е 

регистриран една нередност. В регистъра на възраженията са регистрирани 33 броя възражения. 

Всички регистрирани сигнали за нередности, нередности и възражения са разгледани по надлежния 

ред 

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

технологичен трансфер”  

Процедурата е обявена на 13 януари 2011 г. като процедура с предварителен подбор и с няколко 

крайни срока за кандидатстване. Общият бюджет на процедурата е в размер на 9 779 150,00 лв. (5 000 

000 eвро). Общо в рамките на петте крайни срока за кандидатстване по процедурата са постъпили 53 

броя формуляри за предварителен подбор. Сключени са 21 договора с одобрените за финансиране 

кандидати с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 5 272 531.21 лева (2 695 843.75 евро). 

През отчетния период са прекратени 4 ДБФП с размер на безвъзмездната финансова помощ 

1 390 481.48 лв. (710 952.80 евро). Общо по процедурата са прекратени 5 ДБФП с размер на 

безвъзмездната финансова помощ 1 546 742.76 лв. (790 849.15 евро). През отчетния период са 

подадени 33 междинни и 4 финални отчета. Извършени са 34 посещения на място, свързани с 

представено искане за възстановяване на средства или проследяване на напредъка в изпълнението на 

договорите. Изплатените средства към 31.12.2014 г. са в размер на 1 753 802.65 лв. (896 718,81 евро). 

В рамките на изпълнение на договорите, през отчетната 2014 г. са регистрирани 7 броя сигнали за 

нередности, като впоследствие са регистрирани 3 броя нередности. В регистъра на възраженията са 

регистрирани 9 броя възражения. Всички регистрирани сигнали за нередности, нередности и 

възражения са разгледани по надлежния ред. 

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

технологични центрове”  

Процедурата е обявeна на 10 януари 2011 г. с няколко крайни срока за кандидатстване и с общ 

бюджет 39 116 600 лв. (20 000 000 eвро). Сключени са 4 договора с одобрените за финансиране 

кандидати с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 7 675 046,60 лв. (3 924 249,21 евро). По 

процедурата няма прекратени договори. През отчетния период са подадени  2 междинни и 2 финални 

отчета. Извършени са 4 посещения на място, свързани с представено искане за възстановяване на 

средства или проследяване на напредъка на проектите. Изплатените средства към 31.12.2014 г. са в 

размер на 3 584 228.50 лв. (1 832 615,04 евро). 

През отчетния период е регистриран един сигнал за нередност. В регистъра на възраженията са 

регистрирани 2 броя възражения. Всички регистрирани сигнали за нередности, нередности и 

възражения са разгледани по надлежния ред. 

 Процедура 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 – 

15.03.2013 г. Общият бюджет на процедурата е в размер на 19 558 300 лв. (10 000 000 евро). До 

крайния срок за кандидатстване са получени общо 105 проектни предложения, като одобрени за 

финансиране са 7 проектни предложения, а 59 проектни предложения са включени в резервен списък. 

Със Заповед № РД-16-966/17.07.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган бюджетът на 
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процедурата е увеличен от 19 558 300.00 лв. (10 000 000 евро) на 35 700 637.00 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 Управляващия орган, бюджетът по 

процедурата е увеличен от 35 700 637.00 лв. (18 253 725.84 евро) на 54 267 616.57 лв. (27 747 017.36 

евро). В резултат на двете увеличения на първоначалния бюджет, към 31.12.2014 г. по процедурата са 

сключени 33 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на  54 267 

616.57 лв. (27 747 017.36 евро). Към 31.12.2014 г. са извършени 17 проверки на място от страна на 

ДО.  Извършени са  плащания на стойност 20 285 246,76 лв. (10 371 841,06 евро) по 27 договора. 

През 2014 г. по процедурата са регистрирани 4 броя сигнали за нередности, като впоследствие е 

регистрирана една нередност. Няма постъпили и регистрирани възражения. Всички регистрирани 

сигнали за нередности, нередности и възражения са разгледани по надлежния ред. 

 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-

1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“  

Процедурата е обявена на 10.12.2012 г. с общ бюджет в размер на 97 791 500 лв. (50 000 000 евро) и с 

конкретен бенефициент - „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД. Основната цел на проекта е да насърчи 

развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави интегрирана 

инвестиционна и консултантска подкрепа за създаването на първия 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. 

Сключеният на 10.01.2013 г. договор за БФП с конкретния бенефициент по процедурата - „СОФИЯ 

ТЕХ ПАРК“ АД за изпълнението на проект „Създаване на научно-технологичен парк”, през отчетния 

период е в процес на изпълнение. Извършена е промяна в договора за безвъзмездна финансова 

помощ, която е пряко свързана с процедурата за пренотификация на проекта и с постигане на 

критериите за групово освобождаване на държавни помощи. Общата стойност на договора е в размер 

на 83 484 451,68 лв. (42 685 577,09 евро), от които безвъзмездната помощ възлиза на 83 047 037,36 лв. 

(42 461 927,27 евро), а съфинансирането от страна на бенефициента е 437 414,32 лв. (223 649, 82 

евро). Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца (но не по-късно от 16.11.2015 г.). 

Основните дейности по проекта съгласно договора включват: организация, управление и отчитане на 

проекта; осъществяване на командировки в страната и чужбина; подготовка за изграждането на 

обекта и въвеждането му в експлоатация; СМР за изграждане на технологичния парк; 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 за 

осигуряване на публичност. 

Дейностите по изграждане на София Тех Парк са в процес на изпълнение. След проведени 

обществени поръчки за избор на изпълнители по реда на ЗОП са сключени договори с изпълнителите 

на инженеринг на всичките 6 обекта („Площадкова техническа инфраструктура и парк“, “Бизнес 

инкубатор“, „Лаборатории и офиси“, „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“, 

“Иновационен форум“ и „Етажен паркинг“), предвидени по проекта. Стартирали са процедури по 

възлагане на обществени поръчки за доставка на техническо и технологично оборудване за нуждите 

на проекта (ДМА и ДНА). От началото на изпълнение на проекта са сключени над 90 договора с 

външни изпълнители във връзка на обща стойност около 56 млн. лв. (28 632 784.53евро). 

На 28.11.2014 г. е предоставен за одобрение окончателен бизнес план след получено потвърждение 

(пре-нотификация) от страна на Европейската комисия, че проекта е в съответствие с правилата за 

държавни помощи. На 02.12.2014 г. по договора е извършено авансово плащане в размер на 6 589 

884,86 лв. (3 369 406,31 евро). 

През 2014 г., УО извърши две проверки на място по проекта: първата проверка е извършена на 

13.02.2014 г. и цели констатиране на фактическото състояние на терена и сградите на научно-

технологичния парк - обект на проекта, които предстои да бъдат разрушени от избрания изпълнител. 

Втората проверка е извършена на 20.05.2014 г. и включва мониторинг на провеждането на събитие по 

проекта - Индустриален панел "Патенти, интелектуална собственост, технологичен трансфер". 

С оглед недопускане загубата на средства по оперативната програма, до средата на месец март 2015 г. 

бенефициентът по договора следва да представи на Управляващия орган на ОПК подробен анализ на 

изпълнението на всички дейности по проекта, въз основа на който ще бъде извършена оценка на 

постигнатия напредък и ще бъде преценена необходимостта от евентуално разделяне на проекта на 

етапи в рамките на двата програмни периода. 
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През отчетния период по проекта е регистриран един сигнал за нередност, който е разгледан по 

надлежния ред. 

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 отчитан при изпълнението на всички операции по Приоритетна ос 1 на 

ОПК, 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 2014 г., свързани с изпълнението на операциите по 

Приоритетна ос 1  

През 2014 г. УО на ОПК извършва текущ анализ на изпълнението на договорите за предоставяне на 

БФП по Приоритетна ос 1 на ОПК, като идентифицираните проблеми са в две основни насоки: 

 Ключов за бенефициентите проблем през отчетния период остава осигуряването на необходимите 

средства за финансиране изпълнението на сключените договори по Приоритетна ос 1 на оперативната 

програма. Затрудненията в тази връзка са свързани преди всичко с обезпечаване на финансирането, 

както и с високата цена на публичното финансиране. 

 Трудности при провеждане на процедурите за избор на изпълнител, които се дължат на честите 

промени в приложимата нормативна уредба от една страна и от друга липсата на достатъчно опит и 

познания по прилагането й от страна на бенефициентите. 

Тези проблеми от своя страна са най-честата причина за изоставане в графика за изпълнение на 

отделните дейности, невъзможност за спазване на крайните срокове, както и за прекратяване на 

договорите по Приоритетна ос 1 на ОПК. 

3.1.6.2 Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми  

През 2014 г. Управляващият орган предприе редица мерки за гарантиране успешното приключване 

на операциите по Приоритетна ос 1 и съответно минимизиране на риска от загуба на средства. 

Конкретните действия в тази насока включват:  

 Извършване на регулярен мониторинг на всички договори по Приоритетна ос 1, които през 

отчетния период са в етап на изпълнение, както и ежемесечен анализ на постигнатия напредък, 

включително идентифициране на рисковите проекти и при необходимост тяхното прекратяване или 

удължаване на сроковете за изпълнението им.  

 Съкращаване на сроковете за разглеждане на отчетите по ДПБФП по Приоритетна ос 1, 

верифициране на разходите и извършване на плащанията по тях. С изменение в Наръчника по ОПК 

са въведени изключения, при наличието на които УО може да не провежда изрична проверка на 

място преди извършване на плащане. Изключенията са свързани с естеството на отчитаните 

резултати, които не представляват ДМА и ДНА (физически проверими резултати) и на практика 

могат да бъдат верифицирани изцяло документално, като по този начин се осигурява съкращаване на 

срока за верифициране на постъпващите искания за междинно плащане от страна на бенефициентите 

по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ. През отчетния период посочената мярка 

се прилага по отношение на всички договори по процедурите в етап на изпълнение по Приоритетна 

ос 1. 

 С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на основание Решение № 300 от 18.05.2013 г. 

на Министерски съвет, с което се предоставя възможност на УО на оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС да определят размер на 

авансовите плащания към бенефициентите до 65 на сто от стойността на БФП в случаите на 

предоставена държавна помощ по смисъла на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския 

съюз и в съответствие с чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., 
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изменен с Регламент (ЕО) № 284/2009 на Съвета от 7 април 2009 г., и за увеличаване общия размер на 

авансовото и междинното плащане по проекти по оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд, е осигурена възможност за бенефициентите да включват 

в представяните междинни отчети, извършените от тях авансови плащания по договори с 

изпълнители, в случай че в тях е включена клауза за авансово плащане, и за извършването му е 

представена фактура. 

 Оказване на текуща подкрепа на бенефициентите в процеса на провеждане на процедурите за 

избор на изпълнители. През отчетния период УО на ОПК периодично изготвя и предоставя на 

конкретни указания, пряко свързани с ефективното и навременно провеждане на процедурите, избор 

на изпълнители, сключване на договорите с тях, както и контрол на изпълнението им – пример в тази 

насока са Указанията на УО за прилагане на разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/20.05.2013 г. 

за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. В допълнение УО е 

разработил и публикувал примерни образци на изискуемите документи по отделните видове 

процедури с цел максимално улесняване на бенефициентите и избягване допускането на нарушения и 

грешки, водещи до налагането на финансови корекции. 

 С Решение № РД-16-646/14.05.2014 г. на Ръководителя на УО е утвърдена промяна в чл. 8 от 

Общите условия към договорите за безвъзмездна финансова помощ, с което е облекчен режима за 

извършване на промяна на сключените договори по всички процедури по ОПК в процес на 

изпълнение. 

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   

Основната цел на Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие 

на благоприятна бизнес среда” е да се осигури инвестиционна подкрепа за развитие на 

конкурентоспособни предприятия, както и за подобряване на бизнес средата, чрез предоставяне на 

предприятията на лесно достъпни и висококачествени информационни и консултантски услуги. 

Специфичните цели на Приоритетна ос 2 са както следва:    

- 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. 

Таблицата по-долу представя информация за постигнатия материален напредък в изпълнението на 

операциите по Приоритетна ос 2 на ОПК към края на отчетния период, измерен посредством степента на 

постигане на относимите индикатори. Стойностите на индикаторите за 2014 г. отразяват напредъка от 

изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2, по които към 

31.12.2014 г. са извършени окончателни плащания: 

 по процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” – 

през 2014 г. са извършени окончателни плащания по 2 ДБФП;  

 по процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” – през 

2014 г. е платен окончателно 1 ДБФП;  

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

увреждания“ – през 2014 г. са извършени окончателни плащания по 2 ДБФП;  

 по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” – 

през 2014 г. са извършени окончателни плащания по 6 ДБФП; 

 по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане 

на системи за управление в предприятията“ – през 2014 г. са извършени окончателни плащания по 79 

ДБФП; 
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 по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” – 

през 2014 г. са платени окончателно 123 ДБФП; 

 по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” – през 2014 г. са извършени 

окончателни плащания по 22 ДБФП; 

 по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” – през 2014 г. са 

платени окончателно 136 ДБФП; 

 по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” – през 2014 

г. са платени окончателно 10 ДБФП. 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 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  0 

Цел 0 0 0 120     580 580 

Изходно 
положение 

0          

Показател 3  

Намаляване на средната 

възраст на 

технологичното 

оборудване в 

Постигнати 

резултати 

0 0 8,53 % средно в 

подкрепените 
предприятия, като: 

- малки 

предприятия: 

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 изменението 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 изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768. 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

подкрепените 

предприятия.
16

 

 

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 

предприя
тия 

119 

малки 
предприя

тия 

104 
средни 

предприя

тия 

154 

предпри

ятия, в 

т.ч: 

 

14 

микро 

предпри

ятия 

57 

малки 

предпри

ятия 

61 

средни 

предпри

ятия 

22 

големи 

предпри

ятия 

 662 

Цел 0 0 0 60     550 550 

Изходно 
положение 

0          

Показател 5  

Брой сертификати 

Постигнати 

резултати 

0 0 8 броя 

сертификати, в т.ч:  

172 броя 

сертификати, в 

151 броя 

сертификати, в 

 246 броя 

сертификати, в 

135 броя 

сертифик
68 броя 

сертифи

 780 

                                                           
16 Показател 3 „Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия“ е отпаднал с изменението 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 изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768. 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

въведени в подкрепените 

предприятия.  

Да се определи: брой 

сертификати, получени от 
подкрепените предприятия 

 

6 броя 

сертификати в 

едно голямо 
предприятие; 

 

2 броя 
сертификати в две 

малки 

предприятия. 

т.ч:  

 

36 броя 

сертификати в 
големи 

предприятия; 

 
89 броя 

сертификати в 

малки 
предприятия. 

 
29 броя 

сертификати в 

средни 

предприятия; 

 

18 броя 
сертификати в 

микро 

предприятия. 

т.ч:  

 

7 броя 

сертификати в 
големи 

предприятия; 

 
76 броя 

сертификати в 

малки 
предприятия. 

 
38 броя 

сертификати в 

средни 

предприятия; 

 

30 броя 
сертификати в 

микро 

предприятия. 

т.ч:  

 

 28 броя 

сертификати в 
големи 

предприятия; 

 
102 броя 

сертификати в 

малки 
предприятия. 

 
49 броя 

сертификати в 

средни 

предприятия; 

 

67  броя 
сертификати в 

микро 

предприятия. 

ати, в т.ч:  

 

 22 броя 

сертифик
ати в 

големи 

предприя
тия; 

 

60 броя 
сертифик

ати в 
малки 

предприя

тия. 

 

47 броя 

сертифик
ати в 

средни 

предприя
тия; 

 

6  броя 
сертифик

ати в 

микро 
предприя

тия. 

кати, в 

т.ч:  

 

 11 броя 

сертифи

кати в 

големи 

предпри

ятия; 

 

26 броя 

сертифи

кати в 

малки 

предпри

ятия. 

 

6 броя 

сертифи

кати в 

средни 

предпри

ятия; 

 

25  броя 

сертифи

кати в 

микро 

предпри

ятия 

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 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 3   4   4 

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

консултантски 

организации
20

 

положение 

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 1  1 

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   0 

Цел 0 0 0 0   0  33 33 

Изходно 

положение 

0          

Показател 11  
Брой енергийно 

ефективни 

технологии/процеси/решен

ия, 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 10  10 

Цел 0 0 0 0     23 23 

Изходно 

положение 

0          

Нов индикатор 

 

Брой проекти, които 

въвеждат енергийно 

ефективни 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0 13 136  149 

Цел 0 0 0 0     332 332 

Изходно 
положение 

          

                                                           
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. 
21 Показател  9 „Брой регионални бизнес инкубатори създадени/ обновени“ е преименуван на „Брой подкрепени регионални бизнес инкубатори създадени/ обновени“ с изменението 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 изменението 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 изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № 

C(2012) 5768. 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

технологии/процеси/решен

ия
24

 

 

Нов индикатор 

 

Брой въведени ко-

генерационни инсталации 

във подкрепените 

предприятия
25

 

 

Постигнати 

резултати 

      0 0  0  

Цел 0 0 0 0 0 0   33 33 

Изходно 

положение 

          

Нов индикатор 

 

Километри 

изградена/рехабилитирана 

газова връзка със 

съответното оборудване
26

  

Постигнати 

резултати 

      0 0  0 

Цел 0 0 0 0 0 0   50 50 

Изходно 

положение 

          

Нов индикатор 

 

Брой закупени и 

инсталирани компресорни 

станции
27

  

Постигнати 

резултати 

      0 0  0 

Цел 0 0 0 0 0 0   1 1 

Изходно 
положение 

          

 
 
(1) Постигнатите резултати следва да бъдат кумулативно изразени – стойността на показателя следва да е общата стойност, постиганата до края на отчетната година. Резултатите, постигнати през изминали години, 
могат да бъдат актуализирани при представянето на следващи годишни доклади за изпълнението, ако е налице по-точна информация. 

(2) Целта може да бъде посочвана за всяка година или за целия програмен период. 

(3) Изходното положение е посочено само за първата година, когато информацията за него е налице, освен ако се използва концепцията  за динамично изходно положение. 
По възможност се прави разбивка на всички показатели по пол. Ако стойностите (данните) все още не са налице, се посочва информация за това, кога ще бъдат налице и кога ще бъдат предоставени на Комисията от 

управляващия орган.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                           
24 Показател „Брой проекти, които въвеждат енергийно ефективни технологии/процеси/решения“ е добавен с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768. 
25 Показател „Брой въведени ко-генерационни инсталации във подкрепените предприятия“ е добавен с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768. 
26 Показател „Километри изградена/рехабилитирана газова връзка със съответното оборудване“ е добавен с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768. 
27 Показател „Брой закупени и инсталирани компресорни станции“ е добавен с изменението 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 ХХIII.  

Неприложимо  

3.2.2 Анализ на качеството  

Анализ на постигнатия материален и финансов напредък по Приоритетна ос 2 на ОПК: 

През отчетния период по Приоритетна ос 2 на ОПК са постъпили 451 проектни предложения по 

процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, по която крайният срок за 

представяне на проекти пред Договарящия орган е удължен до 30.04.2014 г. с решение на Комитета за 

наблюдение на ОПК от 28.03.2014 г. Общият брой на получените проектни предложения по процедурата е 

728.  Към 31.12. 2014 по нея са сключени общо 456 договора със стойност на предоставената БФП в 

размер на 286 539 838.17 лева (146 507 740,14 eвро), което представлява 18,93 % от стойността на 

договорените средства по Приоритетна ос 2. Така размерът на договорената безвъзмездна финансова 

помощ достига 96,05 % от общия бюджет на приоритетната ос. 

Данните за финансовото изпълнение на Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност” показват, че 

към края на отчетния период изплатените средства (авансови, междинни и окончателни плащания) 

възлизат на 75,68 % от общия бюджет на оста, а сертифицираните – на 71,42 %, с което е постигнат 

съществен напредък спрямо предходния отчетен период - към 31.12.2013 г. изплатените средства са 

възлизали на 49,09 %, а сертифицираните – на 45,86 % от общия бюджет. 

 

 

 

Анализът на материалния напредък по Приоритетна ос 2, измерен посредством степента на постигане на 

индикаторите, представени в т. 3.2.1 по-горе показва, че през 2014 г. е налице известен напредък в 

сравнение с предходния отчетен период, но като цяло степента на достигане на целевите стойности на 

показателите за 2015 г. остава ниска. Към 31.12.2014 г. от десетте отчитани показатели, изцяло са 

постигнати и надхвърлени заложените целеви стойности по два индикатора: Показател 4 „Брой на 

подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти“, по който е отчетено 

преизпълнение с 20,36% спрямо целевата стойност за 2015 г. и Показател 5 „Брой сертификати, въведени 

в подкрепените предприятия“, по който към 31.12.2014 г. също е отчетено преизпълнение с 45,25% 

спрямо целта за 2015 г.  

По три от индикаторите към края на отчетния период е отчетен известен ръст спрямо стойностите, 

постигнати към 31.12.2013 г. Това се отнася за: 

- Показател 9 „Брой подкрепени регионални бизнес инкубатори създадени/ обновени“, който е с нулева 

стойност към края на предходния отчетен период, а за 2014 г. е отчетена стойност „1“ вследствие 

приключилото изпълнение на един договор по процедурата, предоставяща подкрепа за създаването и 

развитието на бизнес инкубатори; 

- Показател 12 „Брой клъстери – създадени/ подкрепени вече съществуващи“, по който също е отчетена 

нулева стойност към 31.12.2013, а през 2014 г. е отчетена стойност „10“, с което са постигнати 43,48% 

от целта за 2015 г.  

- Показател „Брой проекти, които въвеждат енергийно ефективни технологии/процеси/решения“ – този 
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индикатор е въведен с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение на ЕК № C(2012) 

5768 от 2012 г., като към края на отчетния период стойността му е 136 проекта спрямо 13 към 

31.12.2013 г., с което са постигнати 55,12 % от целевата стойност за 2015 г.  

Доколкото изпълнението на договорите по процедурите, които водят до постигане на стойностите на 

посочените три индикатора – процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес 

инкубатори“, процедура BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България", 

процедура BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България", процедура 

BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия““ и процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 

ефективност и зелена икономика“, ще приключи през 2015 г., в Окончателния доклад за изпълнението на 

ОПК ще бъде представен последващ анализ на степента на изпълнение на показателите спрямо 

заложените целеви стойности.  

По отношение на останалите 5 индикатора по Приоритетна ос 2, към 31.12.2014 г. са отчетени нулеви 

стойности. Тази група индикатори включва Показател 2 „Брой подкрепени предприятия, които използват 

специализирани консултантски услуги“, Показател 10 „Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените 

предприятия(kWh)““, както и показателите, въведени с изменението на оперативната програма от 2012 г., 

- Показател „Брой въведени ко-генерационни инсталации във подкрепените предприятия“, Показател 

„Километри изградена/рехабилитирана газова връзка със съответното оборудване“ и Показател „Брой 

закупени и инсталирани компресорни станции“, които също ще бъдат отчетени през 2015 г. след 

извършване на окончателните плащания по договорите по процедурите, осигуряващи изпълнението на 

посочените показатели. Мерките, предприети през отчетния период от страна на УО на ОПК с оглед 

ускоряване на тяхното приключване и успешно изпълнение са описани в т. 3.2.6.2 от доклада. 

Постигнатият към 31.12.2014 г. материален и финансов напредък по Приоритетна ос 2 на ОПК се 

основава на следните конкретните резултати от изпълнението на процедурите за предоставяне на БФП 

през 2014 г.: 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 

„Технологична модернизация в предприятията”: 

Процедурата е обявена на 17.10.2007 г., като изпълнението й е приключило. В рамките на крайния срок за 

кандидатстване по процедурата са получени 313 проектни предложения. От тях 131 проектни 

предложения са одобрени за финансиране. Сключени са 125 договора с обща стойност на безвъзмездната 

финансова помощ 47 942 386.55 лв. (24 512 929 евро). Влезлите в сила договори са 66 с обща стойност на 

безвъзмездната финансова помощ 22 534 335.70 лв. (11 521 799.62 евро). През 2014 г. са извършени 7 

посещения на място с цел последващ мониторинг на постигнатите резултати от изпълнението на 

договорите по процедурата. Към 31.12.2014 г. плащанията общо по процедурата възлизат на 11 963 535.85 

лв. (6 116 952.58 евро) безвъзмездна финансова помощ.  

В рамките на изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, през отчетната 2014 г. по 

процедурата няма регистрирани сигнали за нередности и нередности. Има постъпило едно възражение, 

което е регистрирано и разгледано по надлежния ред. 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 

„Покриване на международно признати стандарти”: 

Процедурата е обявена на 17.10.2007 г., като изпълнението й е приключило през 2012 г. В рамките на 

крайния срок за кандидатстване са получени 291 проектни предложения, от които одобрени за 

финансиране са 181. Сключени са общо 179 договора с размер на безвъзмездната финансова помощ 8 

164 036.27 лв. (4 174 269.49 евро). Броят на прекратените договори е 50 с обща стойност на БФП 

2 120 739.02 лв. (1 084 333.28 евро). Към 31.12.2012 г. е приключило изпълнението на 129 договора, като 

по 123 от тях са извършени  окончателни плащания на стойност 4 379 336 лв. (2 239 153.29 евро). По 6 от 

договорите за безвъзмездна финансова помощ извършените разходи не са верифицирани и не са 

изплатени средства. През 2014 г. не са извършвани посещения на място или други дейности по 

процедурата. Стойността на верифицираната безвъзмездна помощ е намалена с 11 600.00 лв. (5 931.08 

евро), поради отписана дължима сума по един от договорите по процедурата съгласно решение РД-16-

482/11.04.2014 г. 

През отчетния период по процедурата няма регистрирани сигнали за нередности, нередности и 

възражения. 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.03/2008 

„Покриване на международно признати стандарти”:  

Процедурата е обявена на 06.10.2008 г. като към 31.12.2014 г. изпълнението на сключените договори за 

безвъзмездна финансова помощ е приключило. От началото на изпълнение на процедурата до края на 
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отчетния период са прекратени общо 67 договора с размер на изплатената безвъзмездна помощ 

2 454 229.83 лв. (1 254 847.03 евро), а приключили са общо 114 на стойност 2 646 011.98 лв. (1 352 905.19 

евро). Към 31.12.2014 г. няма договори в етап на изпълнение. През 2013 г. е върната сума в размер на 

7 600.00 лв. (3 885.88 евро) от бенефициент „НСП-АТ“ ЕООД, в резултат на което изплатените по 

процедурата средства към 31.12.2014 г. възлизат на 2 638 411.24 лв. (1 349 018.94 евро). Към 31.12.2014 г. 

са извършени общо 445 посещения на място. 

През 2014 г. по процедурата няма регистрирани сигнали за нередности, нередности и възражения. 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.04 

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”  

Процедурата е обявена на 15.10.2008 г. като към края на отчетния период изпълнението й е приключило. 

По процедурата са сключени 172 договора, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ по 

тях е 97 401 930.60 лв. (49 801 580.22 евро). Към 31.12.2012 г. успешно е приключило изпълнението на 

112 договора, като прекратени са 60. Подадени са 123 отчета (112 финални и 11 междинни). През 2014 г 

са извършени 43 посещения на място след приключване изпълнението на договорите. Общата сума на 

изплатените средства към 31 декември 2014 г. е  51 518 463.96 лева (26 341 376.40 евро). 

През отчетната 2014 г. е регистриран един сигнал за нередност, който е разгледан по надлежния ред. Няма 

регистрирани нередности и възражения. 

 Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”: 

Процедурата е обявена на 15.10.2008 г. като към 31.12.2014 г. изпълнението на договорите за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по нея е приключило. По процедурата са сключени 42 

договора с общ размер на БФП 97 140 549.83 лв. (49 667 936.30 евро). От тях към 31.12.2014 г. успешно са 

приключили изпълнение 33 договора, 9 договора са прекратени. През 2014 г. са извършени 10 посещения 

на място с цел последващ мониторинг на постигнатите резултати от изпълнението на договорите по 

процедурата. Плащанията към 31.12.2014 г. по тази процедура възлизат на 64 162 478.22 лв. (32 806 257.40 

евро). 

През отчетния период по процедурата няма регистрирани сигнали за нередности, нередности и 

възражения. 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.06 

"Технологична    модернизация в малки и средни предприятия": 

Процедурата е обявена на 10 май 2010 г., като по нея са сключени общо 195 договора с размер на 

безвъзмездната финансова помощ 97 394 457.38 лв. (49 797 759.16 евро). От тях към 31.12.2014 г. са 

прекратени общо 47 договора с размер на БФП 24 043 388.48 лв. (12 293 377.90 евро). Към 31.12.2014 г. е 

приключило изпълнението на общо 147 договора (от които 2 договора са приключили през 2014 г.).  В 

процес на изпълнение е един договор на стойност 199 610.68 лв. (102 060.89 евро), Извършени са общо 

407 проверки на място (от които 51 проверки през 2014 г.). Към 31.12.2014 г. по процедурата са изплатени 

средства в размер на 68 861 208.66 лв. (35 208 716.97 евро). 

В рамките на изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, през отчетната 2014 г. няма 

регистрирани сигнали за нередности, нередности и възражения. 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.07 

"Технологична модернизация в големи предприятия": 

Процедурата е обявена на 2 юни 2010 г. и към края на отчетния период изпълнението й е приключило. 

Сключени са 22 договора, като общият размер на договорената по тях безвъзмездна финансова помощ е 

61 611 713.49 лв. (31 502 052.10 евро). По процедурата са прекратени 3 договора с размер на БФП 9 

681 539.78 лв. (4 950 168.62 евро). Извършени са общо 9 проверки на място. Към 31.12.2014 г. плащанията 

по процедурата възлизат на 46 860 668,85 лв. (23 959 847,04 евро) безвъзмездна финансова помощ. 

През 2014 г.по процедурата са регистрирани 6 броя сигнали за нередности, в резултат на което е 

регистрирана една нередност. Няма постъпили и регистрирани възражения. 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08 „Покриване 

на международно признати стандарти": 

Процедурата е обявена на 1 юли 2010 г., като по нея са сключени 224 договора с общ размер на 

безвъзмездната финансова помощ 17 893 552.48 лв. (9 148 968.44 евро). Към 31.12.2013 г. успешно е 

приключило изпълнението на 182 договора. Прекратените договори по процедурата са 42 на обща 

стойност – 3 164 787.88 лв. (1 618 155.17 евро). Към 31.12.2014 г. няма договори в етап на изпълнение, 

като за отчетния период са извършени 80 проверки на място след приключване изпълнението на 

договорите. Общата сума на платените средства към 31.12.2014 г. е 13 247 733.80 лв. (6 773 562.63 евро). 
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През отчетния период по процедурата са регистрирани 2 броя сигнали за нередности, като няма 

регистрирани нередности. В регистъра на възраженията е регистрирано едно възражение. Всички 

регистрирани сигнали за нередности и възражения са разгледани по надлежния ред. 

 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 декември 2010 г. В рамките на крайния срок за кандидатстване по 

процедурата са постъпили 32 проектни предложения, от които одобрени за финансиране са 24 проектни 

предложения, с обща стойност на БФП в размер на 5 327 445.11 лв. (2 723 921.21 eвро). През м. декември 

2011 г. са сключени 22 договора за безвъзмездна финансова помощ с общ размер на БФП – 4 990 383.31 

лв. (2 551 581.61 евро). Общият  брой на прекратените договори по процедурата е 6 с размер на БВП 1 

674 453.75 лв. (856 147.74 евро). Изпълнението на останалите 16 договори по процедурата е приключило. 

Изплатените средства по възлизат на 3 284 434.46 лв. (1 679 330.43 евро) към края на 2014 г. За 2014 г. са 

извършени 6 проверки на място. 

През 2014 г. няма регистрирани сигнали за нередности, нередности и възражения. 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.11 

"Технологична    модернизация в малки и средни предприятия": 

Процедурата е обявена на 30 декември 2010 г. Сключени са 121 договора с общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ 98 796 380.20 лв. (50 514 561.91 евро). Прекратени са 21 договора. Към 31.12.2014 г. са 

извършени авансови, междинни и окончателни плащания по 100 договора на стойност 79 169 401.74 лв. 

(40 479 293.25 евро). 

През 2014 г. по процедурата са регистрирани 3 броя сигнали за нередности, като няма регистрирани 

нередности. В регистъра на възраженията е регистрирано едно възражение. Всички регистрирани сигнали 

за нередности и възражения са разгледани по надлежния ред 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване 

на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в 

предприятията": 

Процедурата е обявена на 29.06.2011 г. като по нея са постъпили общо 1 274 проектни предложения, от 

които одобрени за финансиране са 241 проектни предложения с обща стойност на БФП в размер на 48 

231 122.12 лв. (24 660 559.42 евро). По процедурата са сключени общо 240 договора с обща стойност на 

безвъзмездната финансова помощ в размер на 48 417 949.12 лв. (24 756 084.01 евро). От тях са прекратени 

18 договора със стойност на БФП 4 109 300.78 лв. (2 101 084.35 евро. Към 31.12.2014 г. по процедурата са 

извършени плащания  в размер на 41 167 172.81 лв. (21 048 764.09 евро). Извършени са 375 посещения на 

място, свързани с проследяване на изпълнението и напредъка по проектите или във връзка с подадени 

междинни/финални отчети, и 96 посещения на място след приключване изпълнението на проектите, с цел 

проследяване на устойчивостта на постигнатите резултати. 

През отчетния период са регистрирани 4 броя сигнали за нередности, няма регистрирани нередности. В 

регистъра на възраженията са регистрирани 3 броя възражения. Всички регистрирани сигнали за 

нередности и възражения са разгледани по надлежния ред 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 

"Технологична модернизация в малки и средни предприятия": 

Процедурата е обявена на 19 септември 2011 г. като в рамките на крайния срок за кандидатстване са 

постъпили 542 проектни предложения. Със Заповед № РД-16-И26/30.08.2012 г. Ръководителя на УО и ДО 

общият бюджет на процедурата е увеличен с 85 241 633.64 лв. (43 583 355.22 евро) до 231 928 883.64 лв. 

(118 583 355.22 евро). 

Към 31.12.2013 г. са сключени общо 321 договора с стойност на предоставяната безвъзмездна финансова 

помощ 229 317 672.96 лв. (117 250 062.87 евро). Прекратени са 30 договора с размер на безвъзмездна 

финансова помощ 20 561 218.47лв. (10 512 945.32 евро). Към 31.12.2014 г. успешно са приключили 49 

договора, като в етап на изпълнение са 2  договора. Извършени са общо 533 посещения на място, (от 

които 232 през отчетния период) свързани с проследяване на устойчивостта на постигнатите резултати по 

проектите или във връзка с подадени междинни/финални отчети. Изплатени са 194 143 134.68 лв. 

(99 265 331.16 евро) общо авансови, междинни и окончателни плащания по процедурата. 

През 2014 г. по процедурата е регистриран един сигнал за нередност, като няма регистрирани нередности. 

В регистъра на възраженията са регистрирани 5 броя възражения. Всички регистрирани сигнали за 

нередности и възражения са разгледани по надлежния ред. 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 
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Процедурата е обявена на 22 октомври 2013 г. с краен срок за кандидатстване 27 декември 2013 г. Общият 

размер на безвъзмездната финансова помощ  е  97 791 500 лева (50 000 000 евро). В рамките на крайния 

срок за кандидатстване са постъпили 1 174 проектни предложения. Оценката на проектните предложения 

е приключила с  издадено Решение № РД-16-694/23.05.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган за 

одобряване на оценителния доклад и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 

96 221 097.41 лв. (49 197 820.53 евро) за 142 проектни предложения. Съставен е и резервен списък с 

одобрени 647 кандидати, за които не е достигнало финансиране. 

По процедурата са постъпили 19 бр. възражения, като след извършената проверка с  Решение № РД-16-

860/23.06.2014 г. на Ръководителя на УО процедурата е прекратена. Преди прекратяването на процедурата 

са постъпили и 53 искания за разяснения относно резултатите от извършената оценка на подадени 

проектни предложения. След прекратяването на процедурата са постъпили нови 15 бр. възражения и 25 

искания за разяснения относно оценката. Постъпили са 7 бр. сигнали за нередности, като по тях не е 

налице правно основание за регистриране на нередност и съответно са приключени с решение на 

Ръководителя на УО за липса на нередност. 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа 

за създаване и развитие на бизнес инкубатори” 

Процедурата е обявена на 26 ноември 2010 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 35 204 

940 лв.(18 000 000 евро), като по нея са постъпили 42 проектни предложения. Одобрени за финансиране 

са общо 18 проектни предложения с размер на БФП 15 394 046.53 лв. (7 870 971.74 евро). Сключени са 17 

договора на стойност 14 042 080.02 лв. (7 179 711.64 евро), като към края на отчетния период са 

прекратени 5 договора. 

Поради спецификата на процедурата, свързана с изграждане, преустройство или разширяване на сгради за 

нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори, максималния срок за 

изпълнението на проектите е 36 месеца от датата на влизане в сила на ДБФП. Към 31.12.2014 г. в процес 

на изпълнение са 11 договора за създаване и развитие на бизнес инкубатори. Извършените плащания по 

процедурата към 31.12.2014 г. възлизат на 4 879 729.07 лв. (2 495 004.13 евро). 

През 2014 г. са регистрирани 3 броя сигнали за нередности, като няма регистрирани нередности. В 

регистъра на възраженията е регистрирано едно възражение. Всички регистрирани сигнали за нередности 

и възражения са разгледани по надлежния ред. 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.01 

„Инвестиции в „зелена индустрия”: 

Процедурата е обявена на 17 ноември 2011 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 78 233 

200 лв. (40 000 000 евро). Постъпили са общо 56 проектни предложения. Одобрени за финансиране са 30 

проекта с обща стойност на БФП 77 141 826.11 лв. (39 442 594.39 евро), като с тях са сключени договори 

за предоставяне на БФП. Към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение са 5 договора, 2 договора са 

прекратени поради искане от страна на бенефициента, 23 договора са приключили успешно. Извършена е 

проверка на 9 междинни и 24 финални отчета. През 2014 г. са извършени 36 проверки на място (1 

извънредна проверка и 35 проверки, свързани с представяне на искане за междинно/окончателно 

плащане). Към 31.12.2014 г.  по процедурата са извършени плащания в размер на 55 972 519.81 лв. 

(28 618 733.92 евро) безвъзмездна финансова помощ. 

В рамките на изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, през отчетната 2014 г. е 

регистриран един сигнал за нередност, като няма регистрирани нередности. В регистъра на възраженията 

е регистрирано едно възражение. Всички регистрирани сигнали за нередности и възражения са разгледани 

по надлежния ред. 

  Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 

ефективност и зелена икономика”: 

Процедурата е обявена на 28 юни 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 осигуряване на възможност тези проекти да могат да бъдат 

подадени и пред Договарящия орган, крайният срок за подаване на проектни предложения пред ДО е 

удължен до 31.04.2014 г. 

Към 31.12.2014 г. в Договарящия орган са постъпили 728 проектни предложения. Одобрени са 19 доклада 

на Оценителната комисия по процедурата, с които за финансиране са предложени 486 проекта с обща 

стойност на БФП  298 734 561.16 лв. (152 742 898.64 евро) .Одобрените кандидати, за които не е 
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достигнало финансиране, са включени в резервен списък. Сключени са общо  456 договора с размер на 

безвъзмездната финансова помощ  286 539 838.17 лв. (146 507 740.14 евро). Изплатената към 31.12.2014 г. 

безвъзмездна финансова помощ възлиза на 124 044 072.96 лв. (63 423 700.22 евро). През 2014 г. са във 

връзка с изпълнението на договорите по процедурата са извършени 216 проверки на място, от които 2 бр. 

са последващи проверки след приключване на проектите и 2 проверки са по преценка и инициатива на 

УО. 

В рамките на изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, през 2014 г. са регистрирани 5 

броя сигнали за нередности, като няма регистрирани нередности. В регистъра на възраженията е 

регистрирано едно възражение. Всички регистрирани сигнали за нередности и възражения са разгледани 

по надлежния ред. 

 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.03 

„Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия”: 

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

обявена на 06.12.2012 г. Проектното предложение от конкретния бенефициент - Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма е подадено на 12.12.2012 г. Със  Заповед № РД-16-1816/21.12.2012 г. 

на Ръководителя на Договарящия орган е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 91 

893 567.26 лв. (46 985 155.56 евро), като общият бюджет на проекта е в размер на 92 642 362 лв. 

(47 368 014.11 евро). Проектът стартира на 21.12.2012 г. със срок на изпълнение - 33 месеца.  

В подкрепа на изпълнението на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” 

и с цел установяване на срокове за пускане на газопровода в експлоатация, на 14.12.2012 г. в 

Европейската комисия, Брюксел е подписан Меморандум за разбирателство между министър-

председателите на Република България и Република Сърбия.     

През отчетния период със Заповед № РД-16-536/ 22.04.2014 на Ръководителя на УО на ОПК проектът е  

разделен на 2 фази:  

• Първа фаза с разходи на стойност 8 210 015.62 лв. (4 197 778.72 евро) в рамките на ОПК 2007-2013. 

Първа фаза е с продължителност до 21.09.2015 г. и следва да приключи с изработването и съгласуването 

на технически проект, уредени и придобити вещни права и получаване на разрешение за строеж. 

• Втора фаза с разходи на стойност 84 432 345.42 лв. (43 170 234.90 евро) е включена в рамките на 

ОПИК 2014-2020. Предвидено е изпълнението ѝ да стартира от месец май 2015 г. и да продължи до 

31.12.2017 г., като в този период следва да се реализира изграждането на газовата връзка. 

3. Напредък по изграждането на междусистемната газова връзка от българска страна: 

• В изпълнение на Дейност „Извършване на спасителни археологически разкопки по трасето на 

българска територия на междусистемна газова връзка България – Сърбия“, през отчетния период е приет 

доклад и отчет от изпълнителя - Национален археологически институт с музей при БАН, като по договора 

е извършено авансово и междинно плащане в размер на 709 651.07 лв. (362 844.40 евро). 

• След разглеждане на представените проекти на оценки за щетите, нанесени на засегнатите от 

археологическите разкопки земеделски култури, същите са одобрени. Изпълнителят на дейността 

„Геоком-М” ЕООД е представил подписани споразумения (ведно с документи, удостоверяващи 

легитимността на правоимащите лица) за част от имотите - предмет на договора, както и информация за 

собственици/арендатори, отказали да подпишат споразумение или непредставили удостоверяващи 

документи. На 02.12.2014 г. е извършено плащане по две от дейностите - предмет на договора: трасиране 

границите на обектите и подписване на писмени съгласия със собствениците /ползвателите на засегнатите 

имоти за извършване на археологическите разкопки. 

• Постановено е решение от 02.12.2014г. на Върховен административен съд, с което е потвърдено 

решението на КЗК и на възложителя за избор на проектант – „Химкомплект инженеринг“ АД. До 

дружеството е изпратено писмо за представяне на документи и сключване на договор, а до НАП – искане 

за удостоверение за публични задължения. 

• До обединение „ОП-Консулт” в съответствие със сключения договор е изпратено писмо № К-91-00-

09 от 16.12.2014 г. относно необходимостта от стартиране на дейностите по разработване на 

документацията за провеждане на следните обществени поръчки: 

- открита процедура за избор на инженер на бенефициента, в това число и инвеститорски контрол на 

обекта, и 

- процедура по чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за избор на консултант на 

бенефициента за управление на газопровода. 

• С Решение на Народното събрание на Република България от 7 ноември 2014 г. за приемане на 

структура на Министерския съвет, Министерството на икономиката и енергетиката – конкретен 
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бенефициент по проекта е преструктурирано в Министерство на икономиката и Министерство на 

енергетиката. С Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници 

на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на 

туризма, което е в сила на 01.01.2015 г., за бенефициент по проекта от посочената дата следва да се счита 

Министерство на енергетиката, а за законен представител на бенефициента – министърът на енергетиката 

с адрес: 1000 София, ул. „Триадица”, № 8. 

• На 16.12.2014 г. е проведена двустранна среща в Белград, в рамките на Третата среща на 

правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа, и Китай във формат 16+1, с 

участието на министъра на енергетиката и минното дело на Сърбия - г-н Александър Антич, министъра на 

икономиката на Република България - г-н Божидар Лукарски, както и експерта по Европейско и 

регионално енергийно сътрудничество от екипа по проекта. Постигната е договореност, след уточняване 

на техническо ниво, да се актуализира Меморандума за разбирателство, подписан от министър-

председателите на двете страни в Брюксел на 14 декември 2012 г. За лица за контакт са определени 

държавният секретар в Министерство на енергетиката и минното дело на Сърбия - г-жа Миряна 

Филипович, и г-жа Венета Цветкова - експерт по Европейско и регионално енергийно сътрудничество от 

екипа по проекта. 

През отчетния период по проекта няма регистрирани сигнали за нередности, нередности и възражения. 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа 

за развитието на клъстерите в България”: 

Процедурата е обявена на 16 юли 2010 г. без определен краен срок за кандидатстване, като по нея са 

постъпили общо 55 проектни предложения в рамките на 14 сесии. От тях одобрени за финансиране са 36 

броя проектни предложения със размер на БФП 9 642 180.22 лв. (4 930 044.08 евро), като за изпълнението 

им са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна помощ. 

През 2014 г. в процес на изпълнение са 21 договора, прекратени са 5 договора, приключило е 

изпълнението на 10 договора. Извършени са 36 проверки на място. Към 31.12.2014 г. по процедурата са 

извършени плащания на стойност 4 306 282.01 лв. (2 201 800.80 евро). 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа 

за развитието на клъстерите в България”: 

Процедурата е обявена на 15.02.2013 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 19 558 300 лв. 

(10 000 000 евро), като по нея са постъпили общо 156 проектни предложения. Одобрени за финансиране 

са 42 проектни предложения със стойност на БФП 19 351 105.33 лв. (9 894 214.81 евро), а 43 предложения 

са включени в резервен списък. С Решение РД-16-119/31.01.2014 г. бюджетът по процедурата е увеличен 

на 29 558 300 лв. (15 112 918.81 евро). В резултат на това, към 31.12.2014 г. по процедурата са сключени 

общо 69 договора със стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 29 408 637.62 лв. 

(15 036 628.30 евро). Към края на отчетния период са прекратени 4 договора. Извършени са 86  проверки 

на място във връзка с подадени междинни отчети. Към 31.12.2014 г. по процедурата са извършени 

плащания на стойност 5 850 443.74 лв. (2 991 330.27 евро). 

През отчетния период са регистрирани 8 броя сигнали за нередности, в резултат на което са регистрирани 

две нередности. Няма постъпили възражения. Всички регистрирани сигнали за нередности и нередности 

са разгледани по надлежния ред. 

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 в процеса на 

оценка на проектните предложения, както и в хода на изпълнението на всички договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ в рамките на Приоритетна ос 2 на ОПК, 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. 
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3.2.6 Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им 

3.2.6.1. Констатирани значителни проблеми по отношение на изпълнението на договорите по 

Приоритетна ос 2: 

Въз основа на извършвания текущ анализ на изпълнението на договорите за предоставяне на БФП по 

Приоритетна ос 2 на ОПК през 2014 г. може да се изведе заключението, че основните идентифицирани 

проблеми са идентични с тези, установени по отношение на изпълнението на Приоритетна ос 1: 

 Един от основните проблеми за бенефициентите при изпълнението на сключените договори по 

Приоритетна ос 2 през отчетния период, е осигуряването на необходимите средства за финансиране на 

изпълнението на проектите, което се дължи на затрудненията при обезпечаване на финансирането, както 

и на високата цена на публичното финансиране. 

 Трудности при провеждане на процедурите за избор на изпълнител. 

Тези проблеми от своя страна са най-честата причина за изоставане в графика за изпълнение на отделните 

дейности, невъзможност за спазване на крайните срокове, налагане на финансови корекции, както и за 

прекратяване на договори по Приоритетна ос 2 на ОПК. 

 Трудности, свързани с осигуряване на ефективното и навременно изпълнение на Проект „Изграждане 

на междусистемна газова връзка България – Сърбия”, който стартира през 2013 г., както и рискове, 

свързани с установяването и спазването на сроковете за пускане на газопровода в експлоатация. 

3.2.6.2. Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми по отношение на изпълнението 

на договорите по Приоритетна ос 2: 

През отчетния период УО на ОПК предприе следните конкретни мерки за гарантиране успешното 

приключване на операциите и осигуряване на финансово изпълнение по Приоритетна ос 2 на 

оперативната програма, които включват: 

 Извършване на регулярен мониторинг на всички договори по Приоритетна ос 2, които през отчетния 

период са в етап на изпълнение, както и ежемесечен анализ на постигнатия напредък, включително 

идентифициране на рисковите проекти и при необходимост тяхното прекратяване или удължаване на 

сроковете за изпълнението им.  

 Съкращаване на сроковете за разглеждане на отчетите по ДПБФП по Приоритетна ос 2, верифициране 

на разходите и извършване на плащанията по тях. С изменение в Наръчника по ОПК са въведени 

изключения, при наличието на които УО може да не провежда задължителна проверка на място преди 

извършване на плащане. Изключенията са свързани с естеството на отчитаните резултати, които не 

представляват ДМА и ДНА (физически проверими резултати) и на практика могат да бъдат верифицирани 

изцяло документално, като по този начин се осигурява съкращаване на срока за верифициране на 

постъпващите искания за междинно плащане от страна на бенефициентите по сключените договори за 

безвъзмездна финансова помощ. През отчетния период посочената мярка се прилага по отношение на 

всички договори по процедурите в етап на изпълнение по Приоритетна ос 2. 

 С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на основание Решение № 300 от 18.05.2013 г. на 

Министерски съвет, с което се предоставя възможност на УО на оперативните програми, съфинансирани 

от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС да определят размер на авансовите плащания към 

бенефициентите до 65 на сто от стойността на БФП в случаите на предоставена държавна помощ по 

смисъла на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз и в съответствие с чл. 78, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 11 юли 2006 г., изменен с Регламент (ЕО) № 284/2009 

на Съвета от 7 април 2009 г., и за увеличаване общия размер на авансовото и междинното плащане по 

проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, е 

осигурена възможност за бенефициентите да включват в представяните междинни отчети, извършените 

от тях авансови плащания по договори с изпълнители, в случай че в тях е включена клауза за авансово 

плащане, и за извършването му е представена фактура. 

 Оказване на текуща подкрепа на бенефициентите в процеса на провеждане на процедурите за избор на 

изпълнители. През отчетния период УО на ОПК периодично изготвя и предоставя на конкретни указания, 

пряко свързани с ефективното и навременно провеждане на процедурите, избор на изпълнители, 

сключване на договорите с тях, както и контрол на изпълнението им – пример в тази насока са Указанията 

на УО за прилагане на разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/20.05.2013 г. за условията и реда за 

определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежкия финансов механизъм. В допълнение УО е разработил и публикувал примерни образци на 

изискуемите документи по отделните видове процедури с цел максимално улесняване на бенефициентите 

и избягване допускането на нарушения и грешки, водещи до налагането на финансови корекции. 
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 С Решение № РД-16-646/14.05.2014 г. на Ръководителя на УО е утвърдена промяна в чл. 8 от Общите 

условия към договорите за безвъзмездна финансова помощ, с което е облекчен режима за извършване на 

промяна на сключените договори по всички процедури по ОПК в процес на изпълнение.  

 Във връзка с установената необходимост от промяна на част от изпълнителите на дейности по 

сключените договори по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“, 

през отчетния период Указанията за избор на изпълнител по процедурата са допълнени. Допълненията 

осигуряват насоки за бенефициентите относно действията, които следва да бъдат предприети в случаите, 

когато след подаване на проектното предложение възникнат обективни обстоятелства, които правят 

невъзможно изпълнението на одобрения от Асистента по проекта, договор между бенефициента и 

избрания изпълнител. 

 Във връзка с установяването на несъответствия между планирани и реално извършени дейности при 

проверките на финални отчети по договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност 

и зелена икономика“, на 22.08.2014 г. на интернет страницата на оперативната програма, Договарящият 

орган публикува съобщение относно задължението на бенефициентите да информират ДО и да 

предприемат действия за промяна както на договора за БФП, така и на сключените договори с избраните 

изпълнители. На 29.08.2014 г. е издадено Решение № РД-16-1202/29.08.2014 г., съгласно което, при 

констатирани несъответствия между първоначално заявените и реално доставените модели и/или 

спецификации на заложените по проектите активи, Договарящият орган приема за допустими 

извършените дейности и разходи в случай, че промените са в посока подобряване и усъвършенстване 

спрямо първоначално заложеното, и в случай че промените свързани с активи, основаващи се на 

препоръките от енергиен одит не водят до намаляване на коефициента на енергийно спестяване. 

 С оглед преодоляване на идентифицираните трудности и рискове, свързани с изпълнението на Проект 

„Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”, след извършването на обстойни 

анализи и преглед на възможните решения през отчетния период със Заповед  № РД-16-536/ 22.04.2014 г. 

на Ръководителя на Управляващия орган, проектът е разделен на фази. Първа фаза „Изготвяне на ПУП-

ПП окончателен проект, идейни, технически, работни проекти и предварителни теренни археологически 

проучвания до издаване на разрешение за строеж“ с бюджет 4.2 млн. евро в рамките на ОПК и 

продължителност до 21.09.2015 г., следва да приключи с изработването и съгласуването на технически 

проект, уредени и придобити вещни права и получаване на разрешение за строеж. Втора фаза 

„Изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта, строителен и авторски надзор и одит“ с бюджет 43.2 

млн.евро, е предвидено да бъде съфинансирана по ОПИК 2014-2020 г., като изпълнението й ще стартира 

през месец май  2015 г. и  ще продължи до 31.12.2017 г.   

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 постигнатия напредък през 2014 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, 

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 в 

индикаторите за отчитане на постигнатите резултати по приоритетната ос. Промените се изразяват в 

отпадане на част от индикаторите и оптимизиране на други, с оглед превръщането им в измерими 

индикатори на база обстоен анализ от страна на УО и ЕИФ в качеството му на мениджър на Холдинговия 

фонд по Инициативата JEREMIE в България. С цел проследимост на постигнатия материален напредък по 

приоритетната ос от самото начало на периода за изпълнение на ОПК до края на 2012 г., в таблицата ще 

бъде запазена информацията, отчетена до момента на настъпване на промяната по индикатори, които са 

отпаднали на база горепосоченото Решение на ЕК. 
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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%          

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 0  7 

Цел 0   0   5    

Изходно 

положение 
0         0 

Индикатор 234 

Брой предприятия, 

подкрепени чрез 
дългови продукти 

Постигнат 

резултат 
    81 1 307 3 630 1 115  6 133 

Цел 0    0    2000  

Изходно 
положение 

0          

Индикатор 335  

Брой предприятия, 

Постигнат 

резултат 
     20 53 68  141 

                                                           
28 Индикаторът е отпаднал с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г. 

 
29 Индикаторът е отпаднал с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г. 

 
30 Индикаторът е отпаднал с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г. 

 
31 Индикаторът е  отпаднал с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г. 

 
32 Индикаторът е отпаднал с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г. 

 
33 Индикаторът е добавен г. с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г. 

 
34 Индикаторът е добавен г. с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г. 
 
35 Индикаторът е добавен г. с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г. 
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Индикатори – Ос 3  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

подкрепени чрез 
фондове за рисков 

капитал 

Цел 0    0    158  

Изходно 
положение 

0    0      

Индикатор 436  

Брой стартиращи 
предприятия, 

подкрепени чрез 

финансови 
продукти 

Постигнат 

резултат 
0     20 53 64  137 

Цел 0    0    195  

Изходно 

положение 
0          

 

3.3.2 Анализ на качеството  

В рамките на Приоритетна ос 3 по 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 на 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., като следва да се отчете 

постигнатия значителен напредък при изпълнението на този инструмент през двете години от 

изпълнението му, като към края на 2014 г. по него са подкрепени 2 124 МСП и са отдадени над 2 492 

кредита.   

Към края на отчетния период отчетената стойност по Индикатор 3 „Брой на предприятията, подкрепени 

от фондове за рисков капитал“ и Индикатор 4 „Брой на стартиращите предприятия, подкрепени чрез 

финансови продукти“ е два пъти по-висока, спрямо отчетените стойности в края на 2013 г. По-бавния 

темп на постигане на индикаторите се дължи преди всичко на факта, че през 2013 г. и 2014 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. През втората половина на 2014 г. 

стартира и изпълнението на инструментите „Фонд за рисков капитал“ и Фонд(ове) за съ-финансиране“, с 

което се очаква темпа на изпълнение на индикаторите през 2015 г. да се увеличи, с което да бъде 

постигната планираната им стойност до края на 2015 г. По отношение на отчетените стойности по 

Индикатор 4 „Брой стартиращи предприятия, подкрепени чрез финансови продукти“ следва да се има 

предвид, че в стойността са включени единствено данни за предприятията, подкрепени по дълговите 

инструменти, като данните за подкрепените стартиращи предприятия по дяловите инструменти ще бъдат 

добавени след окончателното формиране на портфейлите от кредити в края на 2015 г., което ще бъде 

отразено в Окончателния доклад за изпълнението на ОПК. 

Предвид обстоятелството, че два от заложените индикатори (Индикатор 1 и Индикатор 2) вече са 

постигнати, като по Индикатор 2 е отчетено значително преизпълнение (два пъти) към края на 2014 г., 

може да се направи извода, че постигането на всички индикатори за изпълнение на Приоритетна ос 3 до 

2015 г. е напълно постижимо. 

Основна част от усвоения ресурс по приоритетната ос към края на 2014 г. се дължи на дълговите 

инструменти и факта, че през 2014 г. те са почти изчерпани, като е взето решение за увеличение на 

ресурса по гаранционния инструмент, показва, че е налице сериозно търсене на заемен капитал, като тези 

инструменти могат успешно да се приложат и през програмен период 2014-2020 г. Финансовите 

инструменти притежават висок потенциал и възможности, като генерират значителен интерес от страна 

на бизнеса. Доказателство за това е постигнатия материален и финансов напредък по Приоритетна ос 3 на 

ОПК, която въпреки късното стартиране на инициативата JEREMIE през 2014 г. бележи най-високо ниво 

на усвояемост с 99,72% сертифицирани средства от общия бюджет на оста. 

Преглед на най-важните аспекти в развитието на Инициативата JEREMIE през 2014 г.: 

Инструментите за финансов инженеринг, прилагани по Инициативата JEREMIE, изпълнявана в рамките 

на Приоритетна ос 3 на ОПК в края на 2014 г. са 5 - Инструмент за подкрепа на предприемачеството и 

предоставяне на първоначално финансиране, Финансов инструмент „Фонд за Рисков Капитал“ (Рисков 

фонд), Финансов инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ (Гаранционен фонд), 

Инструмент за предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска (създаден след изменението на ОПК 

през 2012 г.) и Инструмент „Фондове за съ-инвестиране“. Към края на 2014 г. над 7 300 индивидуални 

                                                           
36 Индикаторът е добавен с изменението на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г. 
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тразакции на 6 400 български предприятия са подкрепени чрез кредити и дялови инвестиции на обща 

стойност 628 млн. евро, като е постигнат ливъридж в размер на 1.8 пъти предоставения публичен 

финансов ресурс по линия на Инициативата JEREMIE. Усвояването на средствата по линия на ОП 

„Конкурентоспособност“ възлиза на 71.5 %, в т.ч. транзакции с МСП и разходи за управление. 

През второто полугодие на 2014 г. с решение на Инвестиционния борд ДЖЕРЕМИ България, единият от 

създадените дялови инструменти „Мецанин фонд“ е прекратен от ЕИФ, предвид следните обстоятелства: 

по инструмента е избран един финансов посредник - Bulgaria Mezzanine Capital и към 31.12.2013 г. 

фондът е успял да набере 30 млн. евро частен капитал (ЕБВР – 15 млн. евро, Черноморска банка – 10 млн. 

евро, други инвеститори – 5 млн.евро), като във връзка с искането от страна на частните инвеститори за 

удължаване на мандата на ЕИФ да представлява МИЕ в управлението на фонда след 2015 г., е гласувано 

решение на МС и е подписаното споразумение за удължаване на мандата, което е внесено за разглеждане 

и ратификация от Народното събрание. Споразумението не е ратифицирано поради разпускането на 

Народното събрание, поради което по време на проведено заседание на Инвестиционния борд JEREMIE 

България през месец септември 2014 г. е взето решение за прекратяването на този инструмент предвид 

оставащия кратък период за инвестиране на ресурса. В тази връзка е взето и решение за реалокация на 

заделения по инструмента ресурс към други действащи финансови инструменти - "Гаранции, покриващи 

загуби на портфейл от заеми", „Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска“ и 

„Фондове за съфинансиране". 

Изпълнението на финансовите инструменти, разработени по Инициативата JEREMIE към 31.12.2014 г. е 

както следва: 

 Финансов инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ (JER 009/2) 

Основната цел на инструмента е, чрез предоставяне на гаранции на финансови посредници (банки), да се 

предоставят преференциални условия по кредитите, теглени от МСП, като в същото време се предостави 

възможност на банките да финансират повече и по-рискови МСП, които без наличието на гаранцията не 

биха финансирали. Общият бюджет на инструмента е 361 млн. евро, от които 72.2 млн. евро е 

финансирането по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007- 2013 и 288.80 млн. евро частно финансиране. По инструмента са избрани пет 

финансови посредника: Сибанк, Прокредит Банк, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк и ОББ, които към 

31.12.2014 г. са предоставили 4 678 кредита на МСП на обща стойност над 295,54 млн. евро, с което 

усвояемостта по инструмента към отчетния период възлиза на 82 %. Следва да се отчете факта, че 

първоначалният период за отдаване на кредити по инструмента изтече към края на м. февруари 2014 г, 

като беше постигнато 97 % усвояване по инструмента. В допълнение, поради освобождаването на 

финансов ресурс след прекратяването на инструмент „Мецанин фонд“, следните действия бяха 

предприети: 1) през м. юни 2014 г. ЕИФ проведе писмена процедура за неприсъствено заседание на 

Инвестиционния борд JEREMIE България (ИБ) с предложение за увеличаване одобрения портфейл по 

инструмента и договаряне на нов период за отдаване на кредити по инструмента по отношение на един от 

горепосочените финансови посредници – Уникредит Булбанк; 2) в рамките на проведеното в началото на 

м. септември 2014 г. заседание на ИБ бе съгласувано предложение за допълнително увеличение на 

портфейлите освен на Уникредит Булбанк и други финансови посредници (ОББ, Райфайзен банк и 

Прокредит) и за удължаване на периода на отдаване до 31.12.2015 г. 

 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 особености - 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 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007- 2013 и 0.21 млн. евро частно финансиране.  

Изборът на финансовите посредници е приключил през първото тримесечие на 2012 г., като са избрани 

два финансови посредника и 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. 

Инвестициите в една компания от портфейла на фонда са в 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. Към 31.12.2014 г. фонд 

мениджърите са направили инвестиции в 136 стартиращи предприятия на обща стойност 11,2 млн. евро и 

усвояването по инструмента възлиза на 65.5%: 
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- Eleven е сключил договори за инвестиции с 84 предприятия до момента на обща стойност на 

инвестициите в размер на 6,24 млн. евро;  

- LaunchHub е сключил договори за инвестиции с общо 52 предприятия на обща стойност в размер на 

4,88 млн. евро. 

Над 20 % от подкрепените по инструмента предприятия генерират вече собствени приходи, като някои от 

тях успешно са разширили дейността си извън България в Европа и САЩ. През 2014 г. е реализирано 

обратно изплащане на капитал по една от инвестициите на Eleven на стойност 26 хил. евро. Налице са и 

успешни примери за МСП, подкрепени от двата фонда, които са успели да привлекат допълнителен кръг 

от инвестиции от външни за фондовете инвеститори, акселератори и бизнес ангели на обща стойност над 

4 млн. евро. В резултат от дейността на двата фонда по инструмента – с подкрепени над 100 иновативни 

стартиращи предприятия - София се нарежда на трето място в Европа (след Лондон и Дъблин), като топ 

локация за стартиращи предприятия и е сред първите пет европейски столици за подкрепа на стартиращи 

бизнеси с рисков капитал. 

В периода март-септември 2014 г. представители на УО финализираха проверките на място при двата 

финансови посредника по инструмента и проведоха срещи с представители на 7 МСП – крайни 

получатели на помощ. През третото тримесечие мониторингови дейности по инструмента са извършени и 

от представители на ЕИФ. 

 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 20.4 

млн. евро, от които 14.3 млн. евро е финансирането по ОПК и 6.1 млн. евро е частното финансиране.  

По инструмента е избран един финансов посредник - Neveq Capital Partners, с който на 21.12.2011 г. е 

сключен предварителен договор. В края на месец юли 2013 г., Neveq Capital Partners е набрал 

необходимия частен капитал в размер на 6.1 млн. евро за първо затваряне с общ капитал от около 20.4 

млн.евро (14.3 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 по предварителни данни от ЕИФ, финансовият посредник – NEVEQ II е направил 

инвестиции в две предприятия на обща стойност 1,178 млн. евро, като са подписани още три 

предварителни договора за инвестиции, които се очакват да бъдат финализирани през месец март 2015 г. 

 Финансов инструмент „Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска“ 

(JER 009/6) 

Целта на инструмента е да подкрепи МСП чрез предоставяне на заеми, при 50% ефективно намаление на 

лихвения процент по отпуснатия заем и намаление на таксите, комисионните и обезпеченията, свързани с 

кредитите. Общият бюджет на инструмента е 390 млн. евро, от които 195 млн. евро е финансирането по 

ОПК и 195 млн. евро - частно финансиране. Срокът за кандидатстване по инструмента е изтекъл на 28 

септември 2012 г., като са подадени заявления за интерес от 17 банки и към 31.12.2012 г. оценката им е 

финализирана от ЕИФ. Сключени са договори с общо 7 бр. финансови посредника - Алианц Банк, Първа 

Инвестиционна банка, ПроКредит банк България, Societe Generale Експресбанк, УниКредит Булбанк, 

Райфайзенбанк и ДСК Банк, които отдават кредити по инструмента.  

Към края на месец декември 2014 г. общо по този инструмент са отпуснати 2 492 нисколихвени кредита 

за над 317 млн. евро, като средната стойност на лихвите по отпуснатите кредити възлиза на около 3.80 % 

спрямо 7.99 % пазарна лихва (52% намаление спрямо пазарните лихви). Усвояването по инструмента към 

края на отчетния период възлиза на 81 %, като следва да се отчете факта, че отдаването на кредити по 

инструмента стартира реално в началото на 2013 г.  

През 2014 г. представители на ЕИФ извършиха четири проверки на място по инструмента при Алианц 

Банк, ПроКредит банк България, УниКредит Булбанк и ДСК Банк, като не са установени нарушения или 

недопустими МСП транзакции. 

 Финансов инструмент „Фонд(ове) за съфинансиране“ (JER 009/7) 

Целта на инструмента е извършването 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. Общият бюджет по инструмента е до 25 млн. евро финансиране по ОПК, като на ниво 

предприятие финансовия посредник следва да инвестира 50% публично финансиране, като останалите 

50% следва да бъдат частно финансиране. В края на 2013 г. ЕИФ, в качеството му на мениджър на 

Холдинговия фонд по JEREMIE финализира оценката на получените заявления (19 бр.) за интерес по 

Поканата за заявяване на интерес по финансовия инструмент „Фонд(ове) за съфинансиране“, като са 
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избрани два финансови посредника - Empower Capital и BlackPeak Capital. Споразуменията с тях са 

сключени на 27.06.2014 г., като са целите на инструмента, избраните финансови посредници са 

регистрирали два нови фонда под формата на акооперативи по силата на холандското законодателство. 

Към 31.12.2014 г. финансовите посредници посредници вече имат първи инвестиции в МСП, с които са 

подписани споразумения за инвестиции. Empower Capital е реализирал една инвестиция с обща стойност 

на проекта 20 млн. евро, от които средствата по линия на оперативната програма възлизат на 2.37 млн. 

евро. Другият фонд - BlackPeak Capital е подписал договори за инвестиции в две стартиращи компани с 

обща стойност на инвестираните средства – 700 000 евро. Към фонд мениджърите са преведени и 

средства в размер на 2,3 млн. евро за осъществяване на инвестиции. 

Към 31.12.2014 г. общият размер на разплатените средства от УО във връзка с прилагането на 

Инициативата ДЖЕРЕМИ по Приоритетна ос 3 на ОП „Конкурентоспособност“ възлиза на 682.57 млн. 

лв. (349 млн. евро.) 

 

Таблица 1: Инструменти за финансов инженеринг - операции, изпълнявани съвместно с Холдингов фонд 

 No.  Изискуема информация / данни 
Изискуем формат на данните/ 

информацията  
Коментари 

I. Описание и посочване на субектите, които прилагат инструмента/инструментите за финансов инженеринг (–равнище 

на холдинговия фонд (Член 67, параграф 2 , буква й, подточки i)  и ii) от Регламент (EC) No 1083/2006 на Съвета) 
  

I.1 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., на 06 юни 

2012 г. и на 24 октомври 2014 

г. 

I.6 
Брой приложените инструменти за финансов инженеринг в 

рамките на този специален Холдингов фонд 
5   

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 
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предоставяне на първоначално 

финансиране 

4. Инструмент, предоставящ 

финансиране чрез поделяне на 

риска 

5. Фонд(ове) за съфинансиране 

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 възвращаеми 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 ❑ 

5. Да/Не или отметка върху ❑ 

  

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 ❑ 

5. 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 ❑ 

5. 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. 

5. Empower capital и Black Peak 

Capital 

  

II.5 

Процедура за избор на Управител на инструмента за финансов 

инженеринг 
////////////////////////////////////////   

чрез възлагане на договор за обществена поръчка, в съответствие с 

приложимия закон 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. 

5. 15.07.2014 г. и 30.07.2014 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 ❑ 
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3. Да/Не или отметка върху ❑ 

4. Да/Не или отметка върху ❑ 

5. 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 ❑ 

5. 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.  

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) 

296 650 000 Euro  

  

III.2.1.2 
Размер на помощта от ЕФРР, изплатена на Холдинговия фонд (в 

EUR) 
296 650 000 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) 

52 350 000 Euro –  
  

III.2.2.2 
Съфинансиране от национални публични източници, реално 

изплатено на Холдинговия фонд (в EUR) 
52 350 000 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)  

13 704 328 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 
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Инвестиционна банка, 

Procredit Bank, Societe 

Generale Експресбанк, 

УниКредит Булбанк, 

Райфайзенбанк и ДСК 

Банк 

5. Empower capital и Black 

Peak Capital 

III.5.1 
Вноски по Оперативната програма, за които е поето задължение 
към специалния фонд в правното споразумение с Холдинговия 

фонд (в EUR) 
327 461 333 Euro 

В т.ч.:  

1. 72 200 000 Euro; 

2. 14 261 333 Euro 

3. 21 000 000 Euro 

4. 195 000 000 Euro 

5. 25 000 000 Euro 

 

III.5.1.1 от които размер на помощта от Структурните фондове (в EUR) 278 342 133 Euro 

В т.ч.:  

1. 61 370 000 Euro; 

2. 12 122 133,05 Euro 

3. 17 850 000 Euro 

4. 165 750 000 Euro 

5. 21 250 000 Euro 

 

III.5.2 

Вноски по Оперативната програма, изплатени на специалния фонд 

в съответствие с правното споразумение с Холдинговия фонд (в 
EUR) 

242 538 692,8 Euro   

В т.ч.:  

1. 59 109 636,8 Euro  

2. 2 535 867 Euro  

3. 13 770 107 Euro 

4. 163 998 082 Euro  

5. 3 125 000 Euro 

III.5.3 от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR) 206 157 888,8 Euro  

 В т.ч.:  

1. 50 243 191,28 Euro  

2. 2 155 486,95 Euro  

3. 11 704 590,95 Euro 

4. 139 398 369,7 Euro 

5.    2 656 250 Euro 

 

 

III.5.4 

от които съфинансиране от национални публични източници, 

изплатено на специалния фонд (в EUR) 
36 380 803,92 Euro 

В т.ч.:  

1. 8 866 445,52 Euro  

2. 380 380,05 Euro  

3. 2 065 516,05 Euro 

4. 24 599 712,3 Euro 

5.    468 750 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)  

2 746 755 Euro 

 В т.ч.:  

1. 0,00  

2. 203 175 Euro  

3. 1 574 999 Euro 

4. 218 581 Euro 

5.    750 000 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 2124   

IV.1.2.2.1 от които микро-предприятия 854  

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   2492  

IV.1.4 
Общ размер на заемите средства, за които е поето задължение с 

подписани с крайни получатели договори (в EUR)  
317 076 870 Euro 

 

IV.1.4.1 от които вноски за Оперативна програма 158 538 435 Euro 
 

IV.1.5 
Размер на вноските за Оперативна програма, изплатени на 

крайните получатели по заеми (в EUR) 
147 544 732 Euro 
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IV.1.5.1 от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR) 125 413 022,2 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 

7. 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 4009 
  

IV.2.2.2.1 от които микро-предприятия 2469   

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) 
72,2 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) 
54 984 283 Euro  

  

IV.2.4.1 от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR) 46 736 640,55 Euro    

IV.2.5 

Брой на заемите, действително изплатени на крайните получатели 

във връзка с договорите за гаранции, подписани с крайните 

получатели 
4678 

  

IV.2.6 
Размер на заемите, действително изплатени на крайните 

получатели във връзка с подписани договори за гаранции (в EUR) 
295 548 184 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 

3. Фондове за съ-финансиране 

   

IV.3.2 Брой крайни получатели, получили подкрепа ////////////////////////////////////////   

IV.3.2.1 от които големи предприятия Брой 

В т.ч.:  

3. 1 бр. (предприятие със 

средна капитализация - mid–

cap) 

IV.3.2.2 от които МСП 141 

В т.ч.:  

1. 2 бр. 

2. 136 бр. 

3. 2 бр.  

IV.3.2.2.1 от които микро-предприятия 131 

В т.ч.:  

1. 1 бр. 

2. 128 бр. 

3. 2 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) 
141 

В т.ч.:  

1. 2 бр. 

2. 136 бр. 

3. 3 бр. 
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IV.3.4 
Размер на вноските за Оперативна програма, изплатени за 

инвестиции, извършени в съответствие със споразумения (в EUR) 
14 060 537 Euro 

В т.ч.:  

1. 824 473 Euro 

2. 10 861 064.28 Euro. 

3.        2 375 000 Euro 

 

 

IV.3.4.1 от които, размер на помощта от Структурните фондове (в EUR) 11 951 456.45 Euro 

В т.ч.:  

1. 700 802,05 Euro 

2. 9 231 904,638 Euro 

3.        2 018 750 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. 

3. 15.07.2014 г. и 30.07.2014 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  152 282  

 В т.ч.:  

1. 80 337 

2. 23 

3. 243 

4. 71 242  

5.  437 

 

 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-3.2.01 

„Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране” 

Процедурата е обявена в началото на месец ноември 2013 г. в рамките на Приоритетна ос 3 на ОПК и е с 

общ бюджет от 1 564 664 лв. (800 000 евро). Основната и цел е насочена към повишаване на 

предприемаческата инициатива чрез стартиране на някои хоризонтални дейности като предприемачески 

семинари, събития с гости предприемачи от България и чужбина, както 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 за Финансови 

посредници, и с които са сключени оперативни споразумения в резултат на Покана за заявяване на 

интерес № JER-009/5 за избор на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд 

в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на инструмента „Инструмент за 

промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране“. 

В рамките на крайния срок за кандидатстване – 20.12.2013 г. по процедурата са постъпили две проектни 

предложения, чиято оценка е извършена в периода 14.01.2014 г.-28.03.2014 г., като оценителния доклад е 

одобрен с Решение на Ръководителя на Договарящия орган РД-16-434/02.04.2014 г. Сключени са 2 бр. 

договори за БФП с фонд мениджърите Eleven ("Илевън България" ООД) и LaunchHub ("Лонч Хъб 

Адвайзърс" ООД), с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 1 545 911,37 лв. (790 424.06 евро). 

Сключените договори са в процес на изпълнение.  

През отчетния период по процедурата са постъпили 2 искания за междинно плащане - по едно за Eleven 

("Илевън България" ООД) и LaunchHub ("Лонч Хъб Адвайзърс" ООД). Извършено е едно посещение на 

място на "Лонч Хъб Адвайзърс" ООД. Няма постъпили жалби и сигнали за нередности. 

 

За оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в съответствие с 
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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 изпълнение на финансовите инструменти, разработени по Инициативата JEREMIE, през 

2014 г. не са идентифицирани съществени проблеми, като с оглед ускоряване на напредъка по 

инструментите за финансов инженеринг и гарантиране изпълнението на Инвестиционната стратегия, през 

отчетния период ЕИФ извърши 

задълбочен анализ на постигнатия напредък. Въз основа на резултатите от анализа в рамките на 

проведените заседания на Инвестиционния борд през месец септември и октомври 2014 г. са обсъдени 

възможностите за реалокации по инструментите и съответно са предприети следните мерки: 

 През 2014 г. инструментът „Мецанин фонд“ е прекратен с решение на Инвестиционния борд поради 

факта, че Споразумението за предоставяне на ограничен мандат на ЕИФ да представлява МИЕ в Мецанин 

фонда след 2015 г., сключено между МИЕ и ЕИФ, не е ратифицирано от Народното събрание поради 

разпускането му в началото на месец август 2014 г. С решение на ИБ заделения по този инструмент 

ресурс е реалокиран към следните действащи инструменти "Гаранции, покриващи загуби на портфейл от 

заеми", „Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска“ и „Фондове за съфинансиране"; 

 Предвид постигната усвояемост по инструмента „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ - 

98 %, в началото на 2014 г. ЕИФ предприе действия за увеличаване на бюджета му със средства, 

освободени от останалите финансови инструменти. Допълнително периода за отдаване на кредити е 

удължен до края на 2015 г. 

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   

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” е насочена 

към подпомагане на инвестиционната дейност, подобряване на експортния потенциал на националната 

икономика и предоставяне на подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качество. 

Приоритетна ос 4 обхваща три области на въздействие: 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“. Специфичните 

цели на Приоритетна ос 4 на ОПК са: 

 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. 

Подкрепата по тази приоритетна ос се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ за 

определените в оперативната програма бенефициенти, а именно:  

- Българска агенция за инвестиции (БАИ);  

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

- Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН);  
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- 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 2014 г. по Приоритетна ос 4 на ОПК в етап на 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 15 352 494.32 лв. (7 849 726,12 евро). С изпълнението на проекта се цели увеличаване на обема на 

привлечените преки чуждестранни инвестиции в България  и икономическия ефект от тях, както и 

подобряване на бизнес средата за вземането на инвестиционни решения. Конкретните дейности по проекта се 

отнасят до: предоставяне на подкрепа в процеса на вземане на решения за повишаване на ПЧИ в България 

чрез разработването на маркетингова стратегия за изграждането на положителен имидж на страната като 

инвестиционна дестинация; подпомагане вземането на инвестиционни решения от публични и частни 

институции чрез изработването на аналитични информационни материали и създаването на действаща в 

реално време информационна система на БАИ; провеждане на директен инвестиционен маркетинг и PR, 

насочен към приоритетни за БАИ индустриални сектори и сектори на услугите, с цел привличане на водещи 

световни компании като инвеститори в България; подобряване на качеството на дейностите по обслужване на 

инвестиционния процес в страната и в чужбина.  

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). Проектът включва изпълнението на дейности за 

подобряване на експортния потенциал на българските предприятия и реализацията на продуктите им на 

чуждестранните пазари.  

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). Целта на проекта е да 

допринесе за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия, посредством повишаване 

на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от БИМ; модернизиране на технологичното 

оборудване в лабораториите на БИМ; интегриране в международната инфраструктура по качеството, както и 

предоставяне на обучения за бизнеса в съвременен Учебен и информационен център.  

- 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). Целта на проекта е да допринесе за 

създаването на благоприятна бизнес среда посредством предоставянето на качествени услуги за бизнеса. За 

постигането й се изпълняват дейности, насочени към улесняване на достъпа до информация, повишаване на 

информираността относно процеса по акредитация, както и дейности за развитие на капацитета на ИА „БСА“ 

във връзка с процеса по акредитация.  

- Проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” с бенефициент БИС, на 

стойност 4 244 441,88 лв. (2 170 181,96 евро). Дейностите по проекта са насочени към повишаване на 

информираността на бизнеса в България за ролята на стандартите и дейността на БИС чрез провеждането 

на серия семинари и обучения, информационна (медийна) кампания, участие на експерти и представители 

на бизнеса в международни срещи на органи по стандартизация, провеждане на анализи и проучвания с 

цел предоставяне на подобрени услуги на бизнеса в България и с цел разработване на стратегия за 

развитието на БИС.  

- 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). Проектът цели да се осигури съответствие на 

българските продукти с международните стандарти за качество и да се подобри международната 

конкурентоспособност на целевите сектори на индустрията чрез укрепване на административния капацитет 

на надзорните органи в ДАМТН. Дейностите по проекта са насочени и към повишаване на професионалната 

квалификация и техническия капацитет на надзорните и контролни органи в ДАМТН, с цел подобряване на 

организацията и ефективността на извършваните надзорни дейности и предоставяните услуги за бизнеса.  
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- Проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР)“ с бенефициент АУЕР на стойност 5 375 992,40 лв. (2 748 743,43 евро). С 

изпълнението на проекта се цели да се осигурят 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. Подкрепата включва 

инвестиционни дейности, разходи за услуги и оперативни разходи.  
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3.4.2 Информация за материалния напредък по приоритета 

 
Показател    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 1 
Брой  изпълнени 

инвестиционни проекти в 

целеви сектори 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0 4 10 15 16  45 

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 65 235  479 

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 53 911  112 845 

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 изменението на оперативната програма, одобрено с 

Решение № C(2012) 5768; 
39

 Показател 6 „Обем на износа в подкрепените предприятия“ е отпаднал с изменението 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 

Бълга

рия – 
123 

В 

чужби
на – 

497 

 
В България – 474 

В чужбина – 1 448 

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 0 0  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 0 0  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 0 1  41 

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 изменението 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 

Данните за финансовото изпълнение на отделните приоритетни оси на ОПК, представени в т. т. 2.1.2 по-

горе показват, че към края на отчетния период е постигнат значителен напредък в изпълнението 

на Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика“ в 

сравнение с предходния отчетен период - към 31.12.2014 г. стойността на сертифицираните средства 

възлиза на 38,89% от общия бюджет на оста, докато към 31.12.2013 г. този дял е 27,48%. 

Анализът на постигнатия материален напредък през отчетния период се основава на посочените по-горе  

(в т. 3.4.2) данни относно степента на изпълнение на индикаторите по Приоритетна ос 4. Постигнатите 

резултати показват, че към края на 2014 г. изцяло са постигнати и надхвърлени заложените целеви 

стойности на 5 от отчитаните 7 показатели: Показател 1 „Брой  изпълнени инвестиционни проекти в 

целеви сектори“, Показател 3 „Брой запитвания от потенциални инвеститори в целеви сектори“, 

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

Показател 7 „Брой предприятия, участващи в промоционални проекти“ и Показател 10 „Брой 

подкрепени лаборатории“. 

През 2014 г. във връзка с изпълнението на операциите по Приоритетна ос 4 са проведени общо 48  

посещения на място по всички договори в етап на изпълнение. 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 помещенията, за които е предвидено извършване 

на строително-ремонтни работи, проверки за спазването на правилата за визуализация и хоризонталните 

политики на ЕС, подлежащите на отчитане индикатори и мерки, както и проверки по подозрения за 

нередности. 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.  

Основните проблеми при изпълнението на част от проектите в рамките на Приоритетна ос 4 на ОПК са 

свързани преди всичко със затрудненията на институционалните бенефициенти при осигуряването на 

предварителното финансиране на проектите (поради бюджетни ограничения), както и с мащабността на 

проектите, включващи голям брой разнородни дейности, което усложнява процеса на тяхната 

организация и управление. 

3.4.4 Напредък в изпълнението на договорите 

3.4.4.1 Българска агенция за инвестиции 

През 2014 г.  Българска агенция за инвестиции изпълнява Проект „Популяризиране на предимствата за 

инвестиране в България”, като по договора са извършени следните дейности: 

 Дейност „Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на 

инвестиционния климат и връщане на нашите имигранти и учещи в чужбина български студенти в 

България“ - дейността е насочена към установяването на контакти с българските общности в чужбина и 

популяризиране на възможностите за професионалната им реализация предвид инвестиционните 

процеси в България. В изпълнение на дейността през отчетния период са проведени общо 13 

информационни кампании сред българите в чужбина, с място и дата на провеждане, както следва: 

 Мадрид - 01.02.2014 г.; 

 Париж - 04.02.2014 г.; 

 Лондон - 06.02.2014 г.; 

 Брюксел - 08.02.2014 г.; 

 Амстердам - 10.02.2014 г.; 

 Берлин - 12.02.2014 г.; 

 Виена - 13.02.2014 г.; 

 Москва - 17.02.2014 г.; 

 Тел Авив - 12.02.2014 г.; 

 Истанбул - 14.02.2014 г.; 

 Ню Йорк - 22.02.2014 г.; 

 Чикаго - 24.02.2014 г.; 
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 Бостън - 26.02.2014 г.  

Изпълнението на дейността е приключило. 

 Дейност „Организиране на международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес 

за директни инвестиции в България“. В изпълнение на тази дейност през 2014 г. са организирани и 

проведени 10 инвеститорски форума. С оглед положителния ефект от провеждането на директен 

инвестиционен маркетинг в чужбина срока за изпълнение на дейността е удължен. Проведена е открита 

процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка и е избран изпълнител на дейността. 

Организирани са инвеститорски форуми с място и дата на провеждане, както следва: 

 Копенхаген, Дания - 21.10.2014 г.; 

 Щутгарт, Германия - 23.10.2014 г.;   

 Хановер, Германия - 28.10.2014 г.;   

 Женева, Швейцария – 30.10.2014 г.; 

 Пекин - 06.11.2014 г.; 

 Шанхай - 11.11.2014 г.; 

 Москва - 12.11.2014 г.; 

 Сеул - 14.11.2014 г.;  

 Бостън - 18.11.2014 г.; 

 Ню Йорк - 20.11.2014 г. 

Представянето на България по време на форумите поставя фокус върху приоритетните сектори на 

националната икономиката: транспортно оборудване и машиностроене, химическа индустрия, храни и 

земеделие, здравеопазване и медицински туризъм, ИКТ. Възможностите за инвестиране са представени 

на всяко събитие в два секторни панела, които включват както обобщена презентация на България, така 

и фокус върху добре установени и стартиращи български компании от съответните сектори. 

 В изпълнение на дейностите за публичност и визуализация на проекта, на 12.03.2014 г. в зала 

„Триадица 2” на Гранд Хотел София е проведена втората пресконференция с бизнес-закуска за 

представяне на проекта, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПК. На събитието присъстват 35 

журналисти от общо 24 български и чуждестранни медии. 

 Дейност „Провеждане на срещи с настоящи и потенциални инвеститори“ – в изпълнение на 

дейността на 30.09.2014 г. в община Пловдив е проведена седмата по ред среща под формата на кръгла 

маса с настоящи и потенциални инвеститори. В събитието участват 25 представители на бизнеса от гр. 

Пловдив и региона, представители на общинска и областна администрация Пловдив, както и на висшите 

учебни заведения в града. С изпълнението на дейността се цели подобряване на инвестиционните 

услуги за инвеститорите и предоставянето на нови услуги в областта. 

 През отчетния период по проекта е извършен пети междинен одит, като е изготвен Доклад за 

фактически констатации с приложени 14 броя междинни финансови отчета за периода 01.05.2013 – 

31.01.2014 г. 

През отчетния период във връзка с изпълнението на проекта в Договарящия орган са представени 11 

междинни отчета за изпълнените дейности и извършените разходи. През 2014 г. са верифицирани и платени 

16 междинни отчета на стойност  4 270 717,19 лева (2 183 616.52 евро).  Към 31.12.2014 г. по проекта са 

извършени плащания в размер на 13 194 593,48 лв. (6 746 392 евро).  

Във връзка с изпълнението на договора през 2014 г. са регистрирани 3 броя сигнали за нередности, в 

резултат на което са регистрирани 2 броя нередности. В регистъра на възраженията е регистрирано едно 

възражение. Всички регистрирани сигнали за нередности, нередности и възражения са разгледани по 

надлежния ред. 

3.4.4.2 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

През отчетния период по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” 

с бенефициент ИАНМСП са изпълнени следните дейности: 

 Поддържане на Националния експортен интернет портал, текущо актуализиране и обогатяване на 

създадената база данни за предприятия с екпортна насоченост - през 2014 г. в портала са регистрирани 

над 2 000 потребители и над 50 000 уникални посетители; 

 Извършена е доставка и монтаж на 2 броя климатични сплит системи, както и ремонт на 5 бр. 

помещения, предвидени за ползване по проекта; 

 За развитие на външнотърговските умения и уменията за представяне на външни пазари на 
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българските предприятия в рамките на изпълнението на проекта през 2014 г. са проведени 8 въвеждащи 

обучения, 15 информационни семинара и 16 специализирани секторни семинара, като в тях са взели 

участие 859 представители на 707 малки и средни предприятия; 

 Разработени и приети са 70 бр. продуктови пазарни аналитични материала, в изпълнение на сключен 

договор по обществена поръчка с предмет „Информационно-консултантски услуги за подпомагане на 

експертния потенциал на ИАНМСП” в рамките на изпълнението на договора; 

 Организирани и проведени са 13 търговски мисии, в които са взели участие 175 представители на 

МСП, както и 2 бизнес форума с двустранни срещи в страната за 271 участника, в т.ч. 123 представители 

на МСП; 

 През отчетния период в изпълнение на дейностите по проекта са организирани и проведени 21 бр. 

участия на български МСП в специализирани изложения съгласно одобрената индикативна програма, 

като в тях са взели участие 322 представители на МСП; 

 Издадени са 30 бр. (в тираж по 500 бр.) информационни брошури за участия на българските МСП в 

промоционалните прояви по проекта и са разпространени 15 000 бр. информационни брошури в рамките 

на проведените промоционални събития; 

 С цел популяризиране на дейностите по проекта през отчетния период са организирани и проведени 6 

информационни срещи в страната, една пресконференция (междинна) на тема „Подкрепа за МСП за 

достъп до външни пазари и насърчаване на експорта“. Допълнително са изготвени и разпространени 49 

бр. прессъобщения за популяризиране на дейностите по проекта, в т. ч. до национални и регионални 

медии и 404 бр. публикации и медийни изяви в печатни и електронни медии; 

 С оглед гарантиране на ефективното изпълнение на договора и постигането на заложените резултати, 

през 2014 г. са сключени 2 допълнителни споразумения към ДБФП за удължаване на срока за 

изпълнение на проекта, промени в дейностите, бюджета и екипа за управление. 

През отчетния период пред Договарящия орган са представени 20 междинни отчета за изпълнените 

дейности и извършените по проекта разходи. През 2014 г. са верифицирани и платени 15 междинни 

отчета на стойност 5 575 204.44 лв. (2 850 600.49 евро). Към 31.12.2014 г. по договора са извършени 

плащания на стойност 20 476 997.11 лв. (10 469 882.97 евро). Във връзка с изпълнението на договора 

през 2014 г. са регистрирани 6 броя сигнали за нередности, в резултат на което са регистрирани 5 броя 

нередности. В регистъра на възраженията е регистрирано едно възражение. Всички регистрирани 

сигнали за нередности, нередности и възражения са разгледани по надлежния ред. 

3.4.4.3 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

През отчетния период по 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, са изпълнени следните дейности:  

 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“ и 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“:  

- Обявена е обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Организиране и 

провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет във връзка с изпълнение на 

нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически 

надзор на асансьори в две обособени позиции” (Решение изх. № А-420/30.06.2014 г. и Обявление изх. № 

92-00-9/30.06.2014 г.). Публикувано е решение за прекратяване на обособени позиции № 1 и № 2 

(Решения № А-534/18.08.2014 г. и № А-535/18.08.2014 г.) на обществената поръчка. В резултат на това 

документацията за провеждане на процедурата е преработена като са отразени измененията в ЗОП в 

сила от 01.10.2014 г. и поръчката е повторно обявена (Решение изх. № А-771/17.10.2014 г. и Обявление 

изх. № 92-00-17/17.10.2014 г.). Към края на отчетния период е назначена Комисия, която е в процес на 

разглеждане и оценка на постъпилите оферти.  

 Дейност 3 „Участие в работата на европейските и международните институции и структури“: 

през 2014 г. в изпълнение на тази дейност са реализирани 58 участия на служители на ДАМТН в 

работни заседания/срещи на работни/ADCO групи на ЕК, WELMEC, CEOC и др. 

 Дейност 4 „Подобряване качеството и количеството на услугите и дейностите за бизнеса, 

свързани с надзорните и контролните функции на ДАМТН“, Поддейност 4.1 „Доставка на 

специализирани моторни превозни средства“: 
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- Сключени са договори с избраните изпълнители в резултат на проведена обществена поръчка с 

предмет „Доставка на специализирани моторни превозни средства за нуждите на ДАМТН“ за обособена 

позиция 1: Договор № 11-00-01/08.01.2014 г. и за обособена позиция 3 – Договор № 11-00-02/20.01.2014 

г. 

- Извършена е доставка на 8 бр. моторни превозни средства, предназначени за нуждите на 

метрологичния надзор, 7 бр. моторни превозни средства, предназначени за нуждите на контрола на 

качеството на течните горива, 14 бр. моторни превозни средства, предназначени за нуждите на 

техническия надзор и 4 бр. моторни превозни средства с висока проходимост. 

В изпълнение на Поддейност 4.2 „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“ през 

отчетния период е подготвена документация за провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка 

на измервателно и изпитвателно оборудване". 

В 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“ е разработена документация и е проведена процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез открита процедура с предмет "Доставка на обзавеждане за две лаборатории 

към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното 

оборудване“.  Процедурата е приключила с: 

- издаване на Решение № А-556/25.08.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител 

по обособена позиция 1; 

- изготвяне и подписване на Решение № А-557/25.08.2014 г. за прекратяване на обособена позиция 2 от 

обществената поръчка; 

- сключване на договор с избрания изпълнител (ДАНС ФАРМА ЕООД) по обособена позиция 1 с 

предмет: „Доставка на взривозащитени осеви вентилатори на лабораториите на ДАМТН в гр. Плевен и 

гр. Бургас (Договор № 11-00-50/06.10.2014 г.). 

Доставени са 4 броя взривозащитени осеви вентилатори за двете изпитвателни лаборатории на Главна 

дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ при ДАМТН в гр. Бургас и гр. Плевен; 

През отчетния период пред Договарящия орган са представени 3 междинни отчета за изпълнените 

дейности и извършените разходи по проекта. През 2014 г. са верифицирани и платени 2 междинни 

отчета на стойност  248 350.47 лева (126 981.53 евро). Към 31.12.2014 г. по договора са извършени 

плащания в размер на 1 496 309.97 лева (765 062.87 евро). 

3.4.4.4 Български институт по стандартизация 

През отчетния период по Проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” с 

бенефициент БИС приключва изпълнението на последните две дейности от договора -организиране на 

електронен фонд от стандарти и одит на проекта. Всички дейности и резултати са изпълнени в рамките 

на срока на договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - 28.02.2014 г. 

Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са: 

 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 в края на 

проекта); 

 Проведени са 36 събития (семинари, кръгли маси и обучения по стандартизация) за 1 857 участници 

в страната; 

 Проведена е цялостна медийна кампания (телевизия, радио, печатни издания, специализирани 

издания, интернет и т.н.) за популяризиране на стандартите и дейността по стандартизация, като е 

достигната аудитория от над 2,4 милиона души във възрастовата граница 18-49 г. в страната; 

 Издадени са 14 информационни брошури на различна тематика; 

 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; 

 Организиран е електронен фонд от стандарти; 

 Усъвършенствана и надградена е информационната система и база данни на БИС, създадена е нова 

интернет страница на БИС; обновено е ИТ оборудването; проведени са обучения на служителите на 

БИС; разработени са стратегическите насоки на БИС до 2017 г.; въведена е система за управление на 

качеството; 
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 Осигурено е участието на 62-ма експерти и делегати от БИС и представители на бизнеса в 46 срещи 

с експерти от европейските и международни организации по стандартизация; 

 Осигурено е участието на представители на българския бизнес в Годишната среща по 

стандартизация и съпътстващите я два дискусионни форума и изложение; 

 Разработени са процедури за три сертификационни схеми в областите „соларни колектори и 

системи“, „спа туристически услуги“, „пресни плодове и зеленчуци“. 

През отчетния период финалния отчет за изпълнението на проекта е подаден и верифициран от страна 

на Договарящия орган по ОПК. Общата стойност на плащанията по договора е в размер на 3 855 867.02 

лв. (1 971 503,74 евро). Съгласно изготвена покана за доброволно възстановяване на средства, БИС 

следва да възстанови на ДО сума в размер на 221 797,85 лв. (113 405,18 евро). 

Във връзка с изпълнението на договора през 2014 г. са регистрирани 5 броя сигнали за нередности, в 

резултат на което са регистрирани 4 броя нередности. Няма постъпили възражения. Всички 

регистрирани сигнали за нередности и нередности са разгледани по надлежния ред. 

3.4.4.5 Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” 

През отчетния период по Проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на 

акредитацията” са изпълнени следните дейности: 

 Сключени са договори и е извършена доставка и монтаж на UPS система и ИТ оборудване за 

обучителния център и за приемната на ИА БСА. 

 В изпълнение на Дейност 9 „Консултации и обучение за ИА БСА и повишаване компетентността 

на експертите, ангажирани в процеса по акредитация“ е проведено обучение/консултация при 

оценката на място за първоначална акредитация на Лаборатория за калибриране на разходомери за 

течност и разходомери за газ при Български институт по метрология, като е обучен 1 експерт. 

 В рамките на Дейност 10 „Участия в работни групи и конференции“, представители на ИА БСА са 

взели участие в срещи/заседания на:   

- Комитет по лаборатории на Европейската организация за акредитация в периода 12-13.03.2014 г. в гр. 

Валета, Малта;  

- Работна група „Добра лабораторна практика“ на Европейската комисия в периода 18-19 март в 

Брюксел, Белгия;  

- Работна група за междулабораторни сравнения в областта на изпитването и Работна група за 

междулабораторни сравнения в областта на калибрирането към Комитета по лаборатории на 

Европейската организация за акредитация в периода 19-21 март 2014 г. в Букурещ, Румъния;  

- Комитет по сертификация и Комитет за контрол на Европейската организация за акредитация в 

периода 25-27.03.2014 г. в Брюксел, Белгия. 

През отчетния период не са подавани междинни отчети във връзка с изпълнението на проекта. 

Извършените към 31.12.2014 г. плащания по договора са в размер на 662 111,49 лв. (338 537,42 евро). 

3.4.4.6  Български институт по метрология  

През 2014 г. по договора са изпълнени следните дейности:  

 Във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД „Национален център по метрология“ и ГД 

„Мерки и измервателни уреди“ към БИМ с  2 обособени позиции”, открита с решение от 28.04.2014 г., 

по обособена позиция 1 „Доставка на Триканална микропроцесорно-управляема 10 V JVC система (на 

основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно напрежение – 1 бр., който първично 

възпроизвежда напрежение в обхват от минус 10 V до 10 V на основата на „ас ефект на Джозефсон” в 

комплектност – 1 бр. система“, е сключен договор с избрания изпълнител - „СУПРАКОН“ АД; 

 Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД „Национален център по метрология“ и ГД 

„Мерки и измервателни уреди“ със  7  обособени позиции”, открита с решение от 17.04.2013 г., по 

обособена позиция 7 „Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на монтажа на бензиномерни и газ 

LPG колонки – 6 бр.”, е сключен договор с избрания изпълнител - „ВЕДИКОМ“ ЕООД и на 05.12.2014 г. 

е извършена доставката на оборудването;  

 Извършена е доставка на „Система за измерване на слаби магнитни полета” по сключения договор с 

избрания изпълнител „УНИСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, по обособена позиция 3 на откритата 

процедура със 7 обособени позиции, проведена през 2013 г.; 
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 Извършено е плащане към RvA –Холандия във връзка с поддръжката на акредитацията на БИМ на 

организатор на сравнения; 

 Изработен и доставен е видео клип с презентация за дейността на БИМ; 

 Проведени са 2 обучения за представители на бизнеса; 

 Изготвени и публикувани са две информационни публикации за популяризиране дейностите на БИМ 

в ежедневника „Новинар”; 

 Изработени са 2 рекламни и информационни брошури на тема "Обучения и междулабораторни 

сравнения" (25 стр.) и "Калибриране на еталони и средства за измерване" (60 стр.). 

През отчетния период пред Договарящия орган са представени 8 междинни отчета за изпълнените 

дейности и извършените разходи по проекта. През 2014 г. са верифицирани и платени 9 междинни 

отчета на стойност 1 507 225,70 лева (770 644.08 евро). Към 31.12.2014 г. по договора са извършени 

плащания в размер на 7 587 733,51 лева (3 879 606.05 евро).  

3.4.4.7  Агенция за устойчиво енергийно развитие  

През отчетния период в изпълнение на дейностите за визуализация и публичност по Проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ с 

бенефициент АУЕР, са изпълнени следните дейности: 

- Изработен е интернет банер с наименованието на проекта и упоменаване на източниците на 

финансиране съгласно изискванията за визуализация и публичност; 

- Изработени и поставени са 2 бр. обозначителни табели в сградата на АУЕР, съдържащи 

наименованието на проекта, информация за целите, дейностите, резултатите, срока, мястото на 

изпълнение и финансирането на проекта; 

- Изработен е плакет, който да бъде поставян в зали по време на събития, организирани от АУЕР или с 

участието на АУЕР;  

- Публикувани са материали (статии) за представяне на проекта – в. Новинар (печатно издание 

на10.11.2014 г.) и в. Новинар (on-line издание на 14.11.2014 г.); 

- Организирана и проведена е конференция за представяне на целите, дейностите и резултатите от 

проекта. 

През 2014 г. във връзка с изпълнението на договора са открити процедури за възлагане на обществени 

поръчки с предмет, както следва: 

- „Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната 

ефективност, в т.ч. и определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във 

връзка с прилагането на финансови механизми“. Избран е изпълнител и е сключен Договор № 28/ 

19.12.2014. с Консорциум „Трактебел България Инженеринг ДЗЗД“. 

- „Разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания“. 
Избран е изпълнител и е сключен Договор № 29/19.12.2014. с Консорциум „Трактебел България 

Инженеринг ДЗЗД“. 

- „Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови 

механизми в областта на енергийната ефективност, включително чрез използването на информационни 

и рекламни материали“. 

- „Разработване на наръчници / ръководства / указания по управление на енергийната ефективност в 

предприятията“. Избран е изпълнител и е сключен Договор № 22/19.12.2014. с „Обединение Енергиен 

мениджмънт ДЗЗД“. 

- „Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в 

предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50 001. Организиране и провеждане на 

специализирани обучения за служителите на Агенция за устойчиво енергийно развитие за повишаване 

на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната 

ефективност”. 

- „Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в 

областта на енергийната ефективност. Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи: 

IT и друго оборудване, софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау” необходими за целите на проекта”. 

- „Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта 

обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за 

възлагане на обществени поръчки”. Сключен е Договор № 13/10.06.2014 г. с избрания изпълнител - 

„Енерджи Консулт“ ДЗЗД. През отчетния период договорът е в процес на изпълнение, като към 
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31.12.2014 е изготвена документация за провеждането на шест обществени поръчки. 

- Проведена е публична покана за избор на изпълнител за извършване на одит на проекта. Сключен е 

Договор № 15/22.07.2014 г. с избрания изпълнител - „Явор Анастасов“ ООД. 

- Проведена е публична покана за избор на изпълнител за дейностите за визуализация и публичност по 

проекта. Сключен е договор с избрания изпълнител - Консорциум ПИАР ГРУП. 

Към 31.12.2014 г. по договора е извършено авансово плащане на стойност 1 075 198,00 лв. (549 748,44 

евро). През отчетния период не са подавани междинни отчети във връзка с изпълнението на проекта. 

 

3.4.5 Доказване на последиците от насърчаването на равните възможности на мъжете и жените 

когато е приложимо 

Принципът за насърчаване на равните възможности и недопускане на дискриминация е спазван и 

отчитан при изпълнението на всички операции по Приоритетна ос 4 на ОПК. Спазването на принципа 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. 

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. 

Установените проблеми по отношение на изпълнението на договорите за директно предоставяне на БФП 

по Приоритетна ос 4 на ОПК са свързани преди всичко с трудностите при осигуряването на 

необходимите финансови средства за изпълнение на проектите предвид ограничения държавен бюджет, 

с който разполагат институционалните бенефициенти от една страна, и от друга – затрудненията при 

подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Това е причина за 

прекратяване на част от процедурите и съответно тяхната повторна подготовка, обявяване и провеждане, 

което води до забавяне в сроковете за изпълнение на отделни дейности, и договорите като цяло.  

За преодоляване на тези проблеми, с Решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОПК от 

28.02.2014 г. е предоставена възможност на институционалните бенефициенти да удължат срока за 

изпълнение на дейностите по сключените договори с до 16 месеца, за което следва да бъде представена 

мотивирана обосновка. В резултат на тази мярка през отчетния период са сключени допълнителни 

споразумения за удължаване срока на изпълнение на 5 от договорите за директно предоставяне на БФП 

в етап на изпълнение. По този начин ще бъде компенсирано акумулираното забавяне в изпълнението на 

проектите и ще се осигури постигане на заложените цели, индикатори и резултати. 

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. 
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Неприложимо.  

- описание на начина, по който действията по линия на ЕСФ допринасят за прилагане на препоръките и 

на свързаните със заетостта цели на Общността в областта на социалното приобщаване, образование и 

обучение (член 4 параграф 1 от Регламент (EО) No 1081/2006). 

Неприложимо. 

5 ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕФРР/КФ ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО) 

За текущи големи проекти: 

 Напредък в изпълнението на различните етапи на големи проекти, което е определено в графика, 

изложен в точка D 1 от приложения XXI и XXII.  

Неприложимо.  

 Напредък във финансирането на големи проекти въз основа на информацията, предоставена в т. 

H 2.2. от приложения XXI и XXII (информацията трябва да се представи комулативно). 

Неприложимо.  

За приключили големи проекти: 

- Списък на приключените големи проекти, който включва датата на приключване, общите окончателни 

инвестиционни разходи, като се използва образецът в точка Н.2.2 от приложения XXI и XXII и 

ключовите показатели за реализацията и резултатите, включително, когато е приложимо, основни 

показатели, посочени в решението на Комисията относно големите проекти.  

- Срещнати значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за 

разрешаването им. 

-    Всяко изменение в примерния списък на големи проекти по оперативната програма. 

Неприложимо.  

5А. ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕФРР/ КФ: ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ С ОБЩ РАЗМЕР НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ, РАВЕН ИЛИ ПО-ВИСОК ОТ 25 МИЛИОНА ЕВРО И РАВЕН 

ИЛИ ПО-НИСЪК ОТ 50 МИЛИОНА ЕВРО (АКО Е ПРИЛОЖИМО) 

За текущи проекти: 

 Напредък по изпълнението на различните етапи от проектите. 

Неприложимо. 

 Напредък във финансирането на проектите.  

Неприложимо  

За приключени проекти:  

 Списък на приключилите проекти, включващ дата на приключването, общ краен размер на 

инвестиционните разходи, включително източниците на финансирането, и ключовите показатели 

за реализацията и резултатите, както и, при целесъобразност, основните показатели. 

Неприложимо.  

 

6 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” цели подпомагане на управлението, изпълнението, мониторинга 

и контрола на дейностите по ОПК, работата на Комитета за наблюдение, извършването на проучвания и 

изследвания, пряко свързани с изпълнението и оценката на оперативната програма, както и 

изпълнението на дейностите за информиране и публичност. Приоритетна ос 5 на ОПК включва 

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. 

На 08.09.2008 г. по Приоритетна ос 5 на ОПК е сключен договор за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия (ИАНМСП) в качеството й на Междинно звено по ОПК към дата на сключване на 

договора. На 08.05.2009 г. са издадени и две заповеди за директно предоставяне на БФП на Дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” – УО на ОПК, 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).  
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6.1 Изпълнение на договори/ заповеди за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на 

мониторинг 

Заповед № РД-16-456/08.05.2009 г. на Ръководителя 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 общ размер на безвъзмездната финансова помощ 11  367 600 лв. 

(5  812 250.74 евро). Основните дейности по проекта включват:  

Дейност 1. Изготвяне на концепция и издаване на информационни и рекламни материали за ОП 

„Конкурентоспособност” - брошури, дипляни, листовки, рекламни материали и други печатни издания, 

свързани с ОП „Конкурентоспособност”. Изпълнението на дейността включва следните поддейности: 

1.1. Изготвяне на концепция, изработване и издаване на информационни материали, свързани с 

обявяването на нови процедури по ОПК; 

1.2. Изготвяне на концепция, изработване и издаване на ръководства за бенефициенти по ОП 

„Конкурентоспособност” – на хартиен и електронен носител; 

1.3. Изготвяне на концепция, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали с 

логото на ОПК – книжки, бележници, календари, анкетни листове, пощенски картички, опаковки, 

торбички, папки, хартиени джобове за CD и др. 

1.4. Изготвяне, печат и разпрострaнение на плакати, билбордове, информационни табла и табели. 

Дейност 2. Популяризиране чрез телевизията, радиото, печата и електронните медии на ОП 

„Конкурентоспособност” и възможностите, които предоставя на всеки етап от изпълнението си, 

закупуване на телевизионно и радио време. Дейността включва следните поддейности: 

2.1. Изготвяне на видео клипове, реклама на ОП „Конкурентоспособност”;  

2.2. Изготвяне на радио клипове, реклама на ОП „Конкурентоспособност”;  

2.3. Сключване на договори с телевизии за представяне на успехите и новостите по ОП 

„Конкурентоспособност”; 

2.4. Слючване на договор с радио станции за закупуване на ефирно време за предоставяне на актуална 

информация  по ОП „Конкурентоспособност”; 

2.5. Провеждане на пресконференции, дискусионни форуми, кръгли маси, интервюта, тематични статии 

и др. 

Дейност 3. Провеждане на социологически проучвания, икономически анализи, мониторинг и оценка на 

изпълнението на Комуникационния план на ОПК и изготвянето на препоръки за промяна в стратегията, 

индикатори за измерване и мерките за изпълнение на Комуникационния план. Дейността се осъществява 

чрез следните поддейности: 

3.1. Изготвяне и публикуване на ежедневен пресклипинг; 

3.2. Изготвяне на месечни контент анализи; 

3.3. Изготвяне на целеви мониторинг на събития; 

3.4. Изготвяне на анализи за изпълнението на Комуникационния план на ОПК. 

Дейност 4. Подпомагане на УО при създаването на база данни за успешни проекти с цел 

разпространяване на добри практики. Дейността се изпълнява чрез използване на различни медийни 

канали и се подпомага от експертите на УО. 

Дейност 5. Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на ежегодни прояви за популяризиране 

на ОП „Конкурентоспособност” – изложения, семинари, обучения и други. Изпълнението на дейността 

включва следните поддейности:  

5.1. Организиране и провеждане на информационни дни, свързани с обявяването на нови процедури 

5.2. Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на голямо годишно събитие 

5.3. Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на „Ден на отворените врати"; 

5.4. Провеждане на семинари за ресорни журналисти. 

Дейност 6. Поддръжка и развитие на интернет страницата на Управляващия орган. Изпълнението на 

дейността включва поддейност:  

6.1. Изготвяне на концепция и издаване на електронен информационен бюлетин за ОП 

„Конкурентоспособност” 

През отчетния период във  връзка с изпълнението на проекта, от страна на Договарящия орган са 

верифицирани и платени 10 междинни технически и финансови отчета. Във връзка с верификацията на 
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отчетите от страна на ДО са извършени 10 проверки на място. Подробна информация относно 

извършените през отчетния период дейности по проекта е представена по-долу в т. 7 „Информиране и 

публичност“ от доклада.  

 

Заповед № РД-16-457/08.05.2009 г. на Ръководителя 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. (10 000 848,25 eвро). Основните 

дейности по 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 УО. 

2. Специфични дейности по управление и изпълнение на оперативната програма, в т.ч: 

2.1. Администриране на процеса на управление и изпълнение на оперативната програма – подготовка и 

провеждане на оценка по конкретните операции по оперативната програма. 

2.2.Наблюдение и контрол на изпълнението на сключените договори, операции, приоритетни оси и 

оперативната програма като цяло. 

2.3. Провеждане на оценка (предварителна, текуща и последваща) на изпълнението на сключените 

договори, операциите, приоритетните оси и оперативната програма като цяло. 

3. Дейности, свързани с функционирането на Комитета за наблюдение на оперативната програма. 

През отчетния период под общата координация на ръководителя и екипа за изпълнение на проекта, се 

осъществява  цялостната организация на изпълнението и отчитането му в ГД ЕФК в качеството й на 

Управляващ орган и конкретен бенефициент по проекта, като през 2014 г. са извършени следните 

основни дейности:                                                                    

1. Изготвени от екипа на проекта и одобрени от Договарящия орган са 2 искания и обосновки за 

изменение на проекта, включително искане за изменение на екипа на проекта в съответствие с 

утвърдената структура и функции, като екипа включва само служители на отдел „Координация, 

организационно развитие и публичност“, ГД ЕФК. 

2. През 2014 г. екипът за изпълнение на проекта е изготвил 6 междинни технически и финансови отчети 

за напредъка по проекта и изпълнението на договорите с външни изпълнители, сключени след 

проведени обществени поръчки по реда на ЗОП. Четвърти и пети отчет за изпълнението на проекта са 

подадени пилотно в електронния модул за бенефициенти в ИСУН. 

3. През отчетния период е изготвена документацията и са обявени  3 обществени поръчки по реда на 

ЗОП, като е проведена оценка на постъпилите предложения по 4 процедури за възлагане на обществени 

поръчки във връзка с изпълнението на дейностите по проекта (в т.ч. една процедура, обявена през 2013 

г.).  

4. През 2014 г. са сключени 7 договора с външни изпълнители след проведени през 2013 г. и 2014 г. 

процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта, като са сформирани комисии от служители 

на УО за целите на извършването на контрол на изпълнението на сключените договори.  

5. Изготвяне, проверка и съгласуване от страна на ръководителя и членове на екипа на проекта на 

документация, свързана с изпълнението на договорите и дейностите  в рамките на проекта: анекси към 

граждански договори с външни експерти; искания за авансово плащане по договори; документация, 

свързана с извършването на плащания по сключените договори с външни изпълнители, документация, 

свързана с провеждането на обучения за повишаване на капацитета на служителите на УО и др.                                                                  

7.  Изготвяне на справки във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, в т.ч. относно сключени 

договори, предстоящи за сключване договори, планиране на нови обществени поръчки и  анализ на 

проведените от гледна точка на тяхната целесъобразност и ефективност.  

Изпълнението на основните дейности по проекта през 2014 г. е както следва:  

Дейност 1 „Общи дейности по управлението на оперативната програма“, Поддейност 1.1. „Повишаване 

на административния капацитет на служителите на Управляващия орган“: 

 През отчетния период  в изпълнение на тази поддейност е  проведена открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Разработване на организационна стратегия, анализ и оценка на 

организационната структура, административния капацитет и потребностите от обучение, разработване и 

изпълнение на програма за обучение на служителите на Управляващия орган на  Оперативна програма 
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„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013“. С избрания Изпълнител 

- ДЗЗД „КПМ-Беневент-Доминус“ е сключен договор № 434/23.07.2014 г. Със Заповед № РД-16-

1370/16.10.2014 г. е определена комисия от служители от отдел КОРП на ГД ЕФК за контрол и приемане 

изпълнението на договора. Представен и одобрен е Встъпителния доклад по договора, както и докладите 

на Изпълнителя по Дейност 1 (Оценка и анализ на административния капацитет на ГД ЕФК) и Дейност 2 

(Изготвяне на организационна стратегия за развитие на ГД ЕФК) на два етапа - междинен и окончателен 

доклад в съответствие със сроковете и изискванията съгласно договора. Въз основа на извършения 

анализ на нуждите от обучения, към края на отчетния период в процес на разработване е програма за 

обучение на служителите на УО на ОПК.  

 През 2014 г.  са проведени общо 21 обучения в страната и чужбина с участието на 127 служители на 

УО на ОПК. 

 Проведени са обучения и работни срещи на служителите на УО на ОПК, които са подробно описани 

в т. 7.3. от доклада, по-долу. 

Поддейност  1.2. „Техническо и ресурсно обезпечаване на Управляващия орган“: 

 През 2013 г. е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подпомагане 

работата на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ чрез доставка на IT оборудване и 

изграждане на система на свързаност и осигуряване на услугата „Колокация“, с две обособени позиции: 

Обособена позиция 1 - Устройства за крайните потребители и Обособена позиция 2 – Централна 

компонента на системата, изграждане на свързаност и осигуряване на услугата „Колокация“. Сключен е 

договор № 640/04.12.2013г. с избрания Изпълнител - „ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ“ ООД. През 2014 г. в 

изпълнение на договора е извършена доставката на предвиденото ИТ оборудване.  

 През отчетния период е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Разработване и внедряване на Интранет и Екстранет  среда с изграждане на единна платформа с 

централизирана база данни и склад за документи за нуждите на ГД "Европейски фондове за 

конкурентоспособност". Сключен е договор № 654/15.12.2014 г. с избрания Изпълнител – „СТЕМО“ 

ЕООД. Договорът е в процес на изпълнение. 

 През отчетния период е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и 

копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013“. Сключен е договор № 397/20.06.2014 

г. с избрания Изпълнител – „Роел-98“ ООД. Договорът е в процес на изпълнение. 

 През 2014 г. в процес на изпълнение е договор № 392 от 14.06.2013 г. с предмет „Осигуряване на 

куриерски услуги във връзка с осъществяване дейността на Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“. 

 През отчетния период приключва изпълнението на договор № 583/31.10.2013, сключен с 

Изпълнителя - „ТИМЕКС-БГ“ ООД, с предмет „Оптимизиране   на    процесите   на    архивиране     на     

документацията от изпълнението на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007-2013“. 

 През 2014 г. в процес на изпълнение е договор № 642/11.12.2013 с избрания Изпълнител - „ИВЕНТ 

ДИЗАЙН“ ООД след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Логистично 

и техническо обезпечаване на мероприятия/събития, касаещи изпълнението на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПК) 2007-2013 и подготовката на 

бъдещата оперативна програма за периода 2014-2020 г.“ В рамките на договора, през отчетния период са 

проведени две работни срещи за служителите на УО на ОПК, описани в т. 7.3, по-долу. 

 През отчетния период в процес на изпълнение са 6 бр. граждански договори за техническа подкрепа 

на УО на ОПК и един договор за предоставяне на юридически услуги за защита на интересите на МИЕ 

по проект за тристранно споразумение за възлагане във връзка с фонд „Мецанин“ в рамките на 

Инициативата JEREMIE в България. 

Дейност  2 „Специфични дейности по управление и изпълнение на оперативната програма“ (в т.ч 

Поддейност 2.1. Администриране на процеса на управление и изпълнение на оперативната програма – 

подготовка и провеждане на оценка по конкретните операции по оперативната програма; Поддейност 

2.2.Наблюдение и контрол на изпълнението на сключените договори, операции, приоритетни оси и 

оперативната програма като цяло, и Поддейност 2.3. Провеждане на оценка (предварителна, текуща и 

последваща) на изпълнението на сключените договори, операциите, приоритетните оси и оперативната 

програма като цяло): 
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 През отчетния период в резултат на проведена процедура за възлагане на 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“, са изпълнени сключените договори по двете обособени позиции, както следва: 

- Договор № 29/15.01.2014 с избрания Изпълнител - ДЗЗД „Консултанти в подкрепа за следващия 

програмен период“ по Обособена позиция 1 "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.", и 

- Договор № 6/07.01.2014  с избрания Изпълнител - ЗЗД „Консорциум УИГ и партньори за ОПИК“ по 

Обособена позиция 2 "Подкрепа при формулиране на стратегията и приоритетните области за 

финансиране, в т.ч. типовете мерки/дейности за подкрепа, механизми и процедури за изпълнението и 

наблюдението им, потенциални бенефициенти, разпределение на средствата между и вътре в 

приоритетните области и др. в съответствие с европейските регламенти и насоки за разработване на 

програмните документи за периода 2014-2020 г.". 

 През отчетния период в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „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.“, са изпълнени сключените договори по двете 

обособени позиции, както следва: 

- Договор № 231/06.03.2014 с Изпълнител - ДЗЗД „Предварителна оценка на ОПИК 2014-2020“ по 

Обособена позиция 1 „Извършване на предварителна оценка на Оперативна програма „Иновации и 

Конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“, и  

- Договор № 232/06.03.2014 с Изпълнител - „П-Юнайтед“ ООД по 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.“. 

 През отчетния период е проведена открита процедура с предмет "Консултантска подкрепа и 

експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна 

програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Договорът с 

избрания изпълнител е в процес на сключване. 

Изпълнението на Дейност 3 „Дейности, свързани с функционирането на Комитета за наблюдение на 

оперативната програма“ по Проект BG161РО003-5.0.01 „Ефективно управление на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013“ е описано в т. 

2.7.2 от настоящия доклад.  

 

Договор 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 ИАНМСП:  

Договорът за изпълнение на проекта е сключен на 08.09.2009 г. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ е в размер на 5 931 117 лв. (3 032 578.48 евро), като основните дейности по проекта 

включват:  

1. Подготвителна фаза за изпълнение на проекта; 

2. Повишаване на административния капацитет на служителите на Междинното звено; 

3. Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на Междинното звено; 

4. Администриране на процеса по управление и изпълнение на делегираните функции по подготовка на 

процедурите за подбор на проекти и провеждане на оценка на проектните предложения по конкретните 

операции на Приоритетна ос 1 и 2 на Оперативната програма; 

5. Наблюдение и контрол на изпълнението на сключените договори по приоритетна ос 1 и 2 на ОП 

„Конкурентоспособност”; 

6. Управление на проекта; 

7. Одит на проекта. 

Предвид извършените структурни промени, свързани с прехвърляне на функциите на Междинното звено 

към Управляващия орган по ОП „Конкурентоспособност“ през 2012 г., изпълнението на дейностите 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 
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„Конкурентоспособност” е преустановено. Финалният технически и финансов отчет за изпълнението на 

договора е изготвен и представен на Договарящия орган по ОПК през 2013 г.  

7 ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 

Основните дейности за информиране и публичност по ОПК, извършени в периода 01.01.2014 г. – 

31.12.2014 г. включват: 

7.1 Информационни кампании и събития в страната 

През отчетния период са организирани и проведени информационни кампании и събития за 

популяризиране изпълнението на ОПК, както следва: 

 Семинар за журналисти на тема: „Резултати от изпълнението на ОПК“, проведен в периода 24-25 юли 

2014 г. с участието на 12 журналисти - представители на национални медии. 

 Рекламни кампании: в периода януари – юни 2014 г. в изпълнение на сключените през 2013 г. 

договори с електронни медии, както и договорите, сключени  с Телевизия „Нова Телевизия“ през месец 

януари 2014 г. и Телевизия БТВ през месец април 2014 г., са излъчени радио и телевизионни рубрики за 

популяризиране резултатите от изпълнението на ОПК, отворените процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и успешните проекти, както следва: 

- Телевизия „България он ер“ – 380 бр. рекламни 30“ клипове и 5 бр. шестминутен филм, 21 рубрики  и 

21 бр. интервюта в сутрешен блок; 

- Радио „България он ер“ – 417 бр. 30“ радио спот; 

- Телевизия „ТВ7“ – 537 бр. рекламен 30“ клип, 6 бр. репортажи и 2 бр. шестминутен филм; 

- Телевизия „NEWS 7“ - 200 бр. рекламен 30“ клип и 2 бр. репортажи; 

- Радио „К2“ – 7097 -  30“ радио спот и 74 бр. радио рубрики, 10 бр. звук от филм и  2 бр. събития; 

- Телевизия „Канал 3“ – 214 бр. рекламен 30“ клип , 14 бр. излъчване на шестминутен филм и 11 бр. 

рубрики; 

- Българско национално радио – 2680 бр. 30“ радио спот, 22 бр. радио рубрики; 

- Радио „Фокус“ -  1528 бр. 30“ радио спот и 23 бр. радио рубрики; 

- Радио „Дарик радио“ –  1103 бр. 30“ радио спот и 21 бр. радио рубрики; 

- Телевизия „Нова телевизия“ – 91 бр. рекламен 30“ клип, 5 бр. репортажи и 5 бр. шестминутен филм; 

- Българска национална телевизия – 144 бр. рекламен 30“ клип и 22 бр. репортажи; 

- Телевизия БТВ -  29 бр. рекламен 30“ клип, 3 бр. репортажи и 2 бр. шестминутен филм. 

В периода юли-декември 2014 г. са сключени 4 договора с електронни медии, в изпълнение на които са 

излъчени радио и телевизионни рубрики, радио и телевизионни реклами/филм за популяризиране 

резултатите от ОПК и успешни проекти, както следва: 

- Радио „Фокус“ -  2226 бр. 30“ радио спот и 22 бр. радио рубрики; 

- Радио „Дарик радио“ – 1181 бр. 30“ радио спот и 22 бр. радио рубрики; 

- Българско национално радио – 3449 бр. 30“ радио спот и 16 бр. радио рубрика; 

- „Нова телевизия“ - 146 бр. 30“ рекламен  клип, 8 бр. 5„ репортаж и 7 бр. шестминутен филм. 

През отчетния период в изпълнение на сключените договори с електронни медии общо са излъчени 

следните материали: 278 рубрики в телевизии и радио; 1 741 телевизионни 30“ клипа и 19 681 радио 

спота; 21 интервюта  в телевизионно студио и 2 събития в радио излъчвания; 39 телевизионни 

излъчвания на шестминутен филм и 10 радио излъчвания на звук от филм.  

7.2 Работни срещи с представители на бизнеса – кандидати 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 отчетния период експерти от УО на ОПК са взели участие в семинари, работни срещи и събития, 

както следва: 

 Участие на експерти от УО в Работна група 31 "Европа" 2020 – във връзка с участието в работната 

група са изготвени становища и е предоставена отчетна информация за четвъртото тримесечие по Плана 

за отчитане изпълнението на мерките от НПР 2013; 

 Участие в работни срещи във връзка с актуализацията на Националната програма за реформи на Р. 

България и Плана за действие към нея за 2014 г.; 

 Участие в работна група за изготвяне на Тригодишен план за действие за изпълнение на мерките по 

Националната програма за развитие: България 2020; 
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 На 16.01.2014 г. експерти от УО участват в работна среща за определяне на демаркационната линия и 

допълняемостта между ОПИК и ОПРЧР; 

 Участие в конференция  на тема “Просперитет = науката + младите”, проведена на 28.01.2014 г.; 

 На 29.01.2014 г. представители на УО вземат участие в работна среща за определяне на 

демаркационната линия и обсъждане на допълняемостта между ОПИК и ОП „Добро управление“; 

 На 04.02.2014 г. експерти от УО участват в работна среща за обсъждане на добри практики относно 

използването на ваучери като инструмент за предоставяне на БФП по ОПИК; 

 На 6.02.2014 г., представител на УО участва във форум на тема “Европейски фондове и финансови 

институции в помощ на малкия и средния бизнес”, по време на който е представена оперативната 

програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.; 

 На 10.02.2014 г. експерти от УО участват в работна среща за определяне на индикативния размер на 

интервенциите, допринасящи за цели, свързани с изменението на климата; 

 На 12.02.2014 г. експерти от УО участват в работна среща с представители на ЕК във връзка с 

мониторингова мисия на ЕК за 2014 г. за оценка на конкурентоспособността на българската икономика; 

 Участие във форум за представяне на възможностите за финансиране и инвестиции в българското 

здравеопазване чрез ОПИК 2014-2020, проведен на 17.02.2014 г.; 

 На 21.02.2014 г. експерти от УО участват в кръгла маса с представители на институциите и 

заинтересованите страни от здравния сектор на тема "Инвестиции в иновации за здравния сектор 2020". 

 На 26.02.2014 г. представители на УО вземат участие в работна среща с експерти на ИАНМСП за 

обсъждане на възможностите за подкрепа по ОПИК 2014-2020; 

 На 11.03.2014 г. представители на УО участват в Деветата тематична конференция от поредицата 

„Конкурентоспособност на българската икономика”; 

 На 14.03.2014 г. експерти от УО вземат участие в работна среща с представители на дирекция 

"Иновации и МСП", МИЕ във връзка с Инициативата "Гаранция за младежта" и демаркацията с ОПРЧР 

2014-2020; 

 Участие с презентация в Европейския форум на предприятията и кооперациите от социалната 

икономика, проведен на 21.03.2014 г.; 

 Участие в заседание на хоризонталната мрежа от експерти за оценка на НСРР и Оперативните 

програми, проведено на 02.04.2014 г.; 

 Участие в Заседание на Съвета по иновации, проведено на 03.04.2014 г.; 

 Участие в работна среща с консултантите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” за 

обсъждане на демаркацията с ОПИК  - срещата е проведена на 10.04.2014 г.; 

 На 24.04.2014 г. експерти от УО вземат участие в събитие за популяризиране на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, организирано от Областен информационен център София-град и 

София-област; 

 Участие в присъствено заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските 

райони, проведено на 29.04.2014 г.; 

 Участие в работни срещи във връзка с разработването на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация, проведени на 04.04.2014 г., 13.05.2014 г. и 14.05.2014 г.;  

 Участие в работна среща с представители на НСИ относно определяне на индикаторите по ОПИК- 

срещата е проведена на 15.05.2014 г.; 

 Участие в работни срещи за обсъждане на разделителните линии и допълняемостта по мерките, 

свързани с подкрепа за малки и средни предприятия по ОПИК и ПРСР (02.04.2014 г. и 14.05.2014 г.); 

 Участие в 14-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Развитие на човешките 

ресурси", проведено на 14.05.2014 г.; 

 На 15.05.2014 г. представители на УО участват в конференция на тема „Иновации и технологии“; 

 Участие в среща с представители на Fraunhofer - обединение на научни институти от Германия, за 

представяне на добри практики в областта на сътрудничеството между научните организации и бизнеса 

(21.05.2014 г.); 

 Участие в третото заседание на Експертната група за Европейските структурни и инвестиционни 

фондове на 21.05.2014 г.; 
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 През месец юни 2014 г. представители  на УО участват в тематична конференция „Новият програмен 

период 2014 – 2020 г.”, организирана от Областен информационен център – Разград; 

 Участие в 16-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Околна среда", проведено на 

03.06.2014 г.; 

 Участие в заседанието на Комитета за наблюдение на ОП "Регионално развитие" (10-11.06.2014 г.); 

 Участие в 14-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Техническа помощ”, 

проведено на 13.06.2014; 

 Участие в 14-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Административен капацитет", 

проведено на 24.06.2014 г.; 

 Участие в работно посещение във Финландия за обмяна на добри практики по отношение на 

програмирането, съгласуването и управлението на оперативните програми (26-29 май 2014 г.); 

 През месец юли 2014 г. представители на УО участват в среща с фонд мениджър в рамките на фонда 

за съ-финансиране по инициатива JEREMIE за предварителна оценка на финансовите инструменти за 

периода 2014-2020 г.; 

 Участие в междуведомствена работна група за разработване и приемане на План за действие 

„Предприемачество 2020-България“; 

 Участие в кръгла маса, организирана от Българска търговско-промишлена палата, на тема 

"Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-образователните 

институции, както и на техни съвместни проекти" за представяне на ОПИК; 

 Участие в среща на Националния бизнес съвет за електронни търговски и транспортни улеснения, 

проведена на 27.05.2014 г. за представяне на ОПИК; 

 Участие в среща с представители на Fraunhofer - обединение на научни институти от Германия, и 

ИАНМСП за представяне на добри практики и обсъждане на възможностите за сътрудничество 

(02.07.2014 г.); 

 Участие в заседание на Междуведомствена комисия - специализиран състав на Висш експертен 

екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите (24.07.2014 г.); 

 Участие в три срещи с консултантите по изготвянето на ex-ante оценката на ОПИК с цел отразяване 

на официалните коментари на ЕК в проекта на ОПИК. Срещите са проведени на 08.08.2014 г., 22.08.2014 

г. и 25.08.2014 г.; 

 Участие в две срещи с представители на Министерство на образованието и науката за обсъждане на 

демаркацията и допълняемостта между ОП  „Наука и образование за интелигентен растеж” и ОПИК. 

Срещите са проведени на 18.08.2014 г. и 05.09.2014 г.; 

 Участие в среща с представители на АУЕР относно коментарите на ЕК по Приоритетна ос 3 на 

ОПИК, проведена на 13.08.2014 г.; 

 Участие в среща за уточняване на разделителните линии и допълняемостта на мерките между ОПИК 

и ОПРЧР (19.08.2014 г.); 

 Участие в среща с представители на МФ и изпълнителите на договор за изготвяне на предварителна 

оценка на приложимостта на финансовите инструменти в ОПИК (22.08.2014 г.); 

 Участие в среща с представители на Министерство на земеделието и храните относно демаркацията 

между ПРСР и ОПИК 2014-2020. Срещата е проведена на 26.08.2014 г.; 

 Участие в среща в МС по повод европейско финансиране за дейности и политики на Държавна 

агенция за българите в чужбина (05.09.2014 г.); 

 Участие в среща с представител на МС с цел запознаване с новите функционалности на ИСУН 2020 

във връзка с предстоящата подготовка на процедурите за новия програмен период (9.09.2014 г.); 

 Участие в събитие "Финансиране и комерсиализация на научни изследвания", организирано по 

проект „Научно-технологичен парк“ на 11.09.2014 г.; 

 Участие в заседание на работна група за разработване на Национален план за действие по заетостта 

за 2015 г. (18.09.2014 г.); 

 Участие в Първото заседание на работна група за изготвяне на нормативен акт във връзка с  

прилагането на подхода „водено от общностите местно развитие“ (26.09.2014 г.); 

 Участие в събитие за представяне на приоритетите  на ОП „Транспорт и транспортна 

инфраструктура“ 2014-2020 г., проведено на 29.09.2014 г.; 
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 Участие във фокус група с представители на фонд Entrea;  

 Участие в Национална конференция на тема „Здравният дентален туризъм в България – една година 

по-късно“, по покана на Клъстер за здравен туризъм България - бенефициент по ОПК; 

 Участие в заседание на Национален консултативен съвет по въпросите за младежта - обсъждане на 

Годишния доклад за младежта за 2013 г.; 

 Участие в срещи със специализираните звена в МИЕ по въпроси свързани със стратегията за МСП, 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация и областите за подкрепа на клъстерите; 

 Участие в среща в МС за проследяване напредъка в процеса на програмиране и преговорния процес с 

ЕК за програмен период 2014-2020.   

 Участие в среща с представители на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България 

и Дирекция „Малки и средни предприятия и иновации“, МИЕ за цел обсъждане на Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация. Срещата е проведена на 08.10.2014 г.; 

 Участие в работно посещение в Австрия с цел обмяна на опит в областта на Регионалната стратегия 

за интелигентна специализация, прилагана в Долна Австрия (09-10.10.2014 г.); 

 Участие в информационно събитие на тема „Европейски ден на предприемача (ЕДП)“ за представяне 

на възможностите за финансиране по ОПИК  2014-2020 г. (16.10.2014 г.); 

 Участие в в заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, 

проведено на 21.10.2014 г.;  

 Участие в среща, проведена на 30.10.2014 г. с представители на Асоциация на бизнес клъстерите в 

България за обсъждане на възможностите за подкрепата на клъстерите по ОПИК (30.10.2014 г.); 

 Участие в семинар за представяне на постиженията от проектите по програма „ИНТЕРРЕГ IVC“ и 

представяне на програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г.“ (07.11.2014 г.); 

 Участие в 15-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП „развитие на човешките 

ресурси“ 2007-2013 г., проведено на 13.11.2014 г.;  

 Участие в ХХV Юбилейна национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър 

живот 2014” (13-14.11.2014 г.); 

 Участие в 17-то заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда“ 2007-2013 г., проведено 

на 18.11.2014 г.; 

 Участие в Седемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт“ 2007-2013, 

проведено на 19.11.2014 г. 

 Участие във Втората годишна конференция на тема „Банките и Бизнесът“ (25.11.2014 г.);  

 Участие в среща с АМС и ДЗЗД Консорциум "ИДЕИН-ФПИ“ във връзка с изпълнението на договор 

№ МС-119/29.10.2014 г. с предмет "Консултантски услуги за определяне на унифицирани ставки за 

разходите за дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани 

със средства от ЕС" (26.11.2014 г.); 

 Участие в среща с представители на ЕК за обсъждане на механизъм за подготовка на научни 

стратегии и политики (27.11.2014 г.);  

 Участие в заседание на работната група за разработване на ИСУН с цел обсъждане на унифицираните 

формуляри за кандидатстване (21.11.2014 г.);  

 Участие в работна среща с представители на МС, Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР) и Министерство на енергетиката относно финансирането на проект на ДКЕВР в 

частта енергийно регулиране (08.12.2014 г.);  

 През месец декември 2014 г. представители на УО участват в бизнес-форум на тема: “ИТ услуги, 

високи технологии и иновации - Перспективи за двустранно сътрудничество" в рамките на Десетия 

национален иновационен форум, както и в информационно събитие, организирано от Областен 

информационен център - София за представяне на възможностите за финансиране по ОПИК, както и в 

събитието “Български икономически форум 2014 г.“, по време на което е представен проекта на ОПИК; 

 Участие в 15-то заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., 

проведено на 09.12.2014 г.; 

 Участие в заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка 

2007-2013 г., проведено на 11.12.2014 г. 
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7.2.2 Обучения на бенефиценти по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

През отчетния период са организирани и проведени две обучения за бенефициентите по следните 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПК: 

 процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”: обучението за 

бенефициентите по процедурата е организирано и проведено в периода 15 -16 януари 2014 г. в гр. София 

/конферентната зала на хотел "Радисън"/;  

 процедура BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България": обучението за 

бенефициентите по процедурата е проведено на 09 април 2014 г. в гр. София /зала на МИЕ, ул. 

„Триадица“ № 8/. 

7.3 Семинари и обучения за служителите на Управляващия орган на ОП 

”Конкурентоспособност” 

През отчетния период за служителите на УО са организирани и проведени следните две работни срещи: 

 Работна среща на служителите на УО на ОПК за оптимизиране на правилата и процедурите за подбор 

на проектни предложения и за техническо и финансово отчитане на договорите за безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013 г.. Срещата е проведена в периода 11 – 13 март 2014 г. в гр. Велинград; 

 Заключителна работна среща на служителите на УО на ОПК, проведена в периода 04 – 05 декември 

2014г. в гр. Правец. 

За повишаване на капацитета, професионалните знания и умения на служителите на УО на ОПК, през 

отчетния период е осигурено участието им в следните обучения и семинари: 

 Обучение на тема „Въведение в държавната администрация“, проведено през месец януари 2014 г. с 

участието на 4-ма служители на УО на ОПК; 

 През месец февруари 2014 г., експерти от УО на ОПК са взели участие в обучения на тема: “Новият 

ръководител. Предизвикателството да управляваш“ (1 служител), “Изменения и допълнения в ЗОП през 

2014 г. Практика на Сметната палата, КЗК, АОП, АДФИ, МФ и ОСЕС по прилагането на ЗОП“ (3-ма 

служители), “Стандартизирани образци на документация за възлагане на обществени поръчки и 

протоколи от работата на комисията за оценка“ и „Вътрешни правила за възлагане на обществени 

поръчки с включен график на възлагането и изпълнението“ (с участието на 2-ма служители на УО). 

 През месец март 2014 г. служители на УО на ОПК са взели участие в обучения и семинари на тема 

„Обществени поръчки за развойна дейност и иновации“ (3-ма служители), „Най-важното в управлението 

на средствата от ЕС“ (един служител), Девети годишен симпозиум на Европейските фондове (8 

служители), „Инструменти за извършване на ефективна и сигурна верификация“ (6 служители) и 

„Ефективен план за комуникация и публичност на проекти, финансирани от ЕС“ (3-ма служители). 

 Обученията и семинарите за служители на УО на ОПК през месец април 2014 г. са на тема 

„Управление на проекти в контекста на международното коопериране“ (1 служител), „Вътрешен и 

външен одит на програми и проекти, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

ЕС“ (3-ма служители), „Измами по проекти, финансирани от ЕС – установяване, администриране и 

предотвратяване на измами“ (5-ма служители), „Оценка на подкрепата от Структурните фондове на ЕС 

за бизнес растеж и иновации: от 2007-2013 към  2014 – 2020“ с участието на четирима служители. 

 През месец май 2014 г. един служител участва в обучение на тема „Европейски обществени поръчки, 

публично-частно партньорство и концесии“, проведено в гр. Дубровник, Хърватия. 

 През месец август 2014 г. 10 служители на УО на ОПК са взели участие в обучение на тема „Промени 

в ЗОП /обн. Дв.бр.40/2014 г./ “. 

 През месец септември 2014 г. 4-ма служители на УО на ОПК вземат участие в обучение на тема  

„ЗОП – практика на прилагане“. 

 През месец октомври 2014 г. е проведено обучение на тема "Закон за обществените поръчки – 

практика на прилагане“, в което участват 18 служители, както и обучение на тема „Приключване на 

програмен период 2007-2013 по ОП /ДНФ1/29.08.2013г./“ с участието на 7 служители. 

 През месец ноември 2014 г. служители на УО на ОПК са взели участие в обучения и семинари на 

тема: „Приключване на програмен период 2007-2013 по ОП /ДНФ1/29.08.2013г./ - 7 служители, 

„Държавни помощи. Режим на държавните помощи-приложимост в контекста на фондовете на ЕС“ – 26 

служители, и „Закон за обществените поръчки – практика на прилагане“, в което участват 10 служители 

на УО на ОПК. 
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7.4  Поддържане и обновяване на интернет страницата на УО на ОПК  

Интернет страницата на ОПК през 2014 г. се поддържа актуална във всички информационни рубрики, 

както и в раздела за публикуване на съобщения за открити от страна на бенефициентите процедури за 

избор на изпълнители съгласно ПМС №118/20.05.2014. Разделът, съдържащ информация за новия 

програмен период 2014-2020 г. се актуализира и допълва текущо с въвеждането на нови рубрики и 

информация. Във връзка с приключването на срока за гаранционна поддръжка на интернет страницата 

на ОПК през 2014 г. е предвидено провеждането на обществена поръчка за избор на изпълнител за 

изработване на нова интернет страница, съобразена със спецификата на оперативната програма за 

иновации и конкурентоспособност за периода 2014-2020 г., предвидените мерки и дейности за 

повишаване на административния капацитет на бенефициентите, както и научените уроци и добри 

практики по отношение използването на интернет страницата на програмата като ефективен 

информационен канал. 

7.5 Добри практики 

УО на ОПК поддържа и разширява създадената база данни с успешно реализирани проекти по ОП 

„Конкурентоспособност“ с цел популяризиране и разпространение на постигнатите резултати и добри 

практики от изпълнението на оперативната програма. Те се използват при подготовката на печатни 

издания и популяризират при организирането на събития и медийни прояви в изпълнение на дейностите 

за информиране и публичност по оперативната програма.  

Примерите за добри практики се публикуват на интернет страницата на Управляващия орган в раздел 

„Успешно изпълнени проекти по ОП „Конкурентоспособност“, както и в обособената секция „Добри 

практики” на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в България (www.eufunds.bg), поддържан от 

дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС” в администрацията на Министерски съвет. 

8. Одити за оценка на съответствието на системите за управление и контрол по ОПК  

През 2014 г. са извършени следните одити за оценка на съответствието на системите за управление и 

контрол по ОПК: 

 Шести тематичен системен одит за увереност относно ефективното функциониране на 

системите за управление и контрол по инициативата JEREMIE, финансирана по ОПК, извършен 

от ИА „Одит на средствата на Европейския съюз“ при Министерство на финансите. 

Въз основа на съвкупната оценка на наличната информация и резултатите от извършените одитни 

процедури за преглед на одитираните етапи и процеси от системите за управление и контрол по 

инициативата JEREMIE, заключението на Одитния орган от проведения системен одит е, че същите са 

адекватни и функционират ефективно и ефикасно, като са необходими подобрения в следните насоки: 

1. При сключването на бъдещи споразумения с ЕИФ изрично следва да се регламентира задължението 

на фонда да предоставя копия (на хартиен и/или електронен носител) на всички документи, свързани с 

инициативата JEREMIE в България, и изисквани от компетентните одитни и контролни органи.  

2. ЕИФ/„Джереми България“ ЕАД следва да предприеме необходимите мерки за установяване и 

премахване от портфейла на инструмента „Гаранционен фонд по портфейли от заеми“ на договорите с 

крайни получатели, чийто юридически статут не отговаря на критериите, одобрени от Комитета за 

наблюдение.  

3. ЕИФ/„Джереми България“ ЕАД следва да осигури използването на единен курс лев-евро, като 

уведоми УО какъв курс ще използва в бъдеще при превалутиране по инициативата Джереми, и 

анализира докладваните до момента превалутирани суми и ги коригира в съответствие с определения 

курс. Препоръката е оттеглена след представени коментари от страна на УО. 

4. Финансовите посредници по инициативата JEREMIE следва да изпълняват коректно своето 

задължение съгласно чл.3 от Регламент (ЕО) 1998/2006 за уведомяване на крайните получатели относно 

размера на получената държавна помощ.   

5. Стойността на отпуснатия кредит съгласно сключения договор между „Асенов“ ЕООД, гр. Свищов и 

Прокредит Банк следва да бъде намалена със сумата от 7 000 лв. за недоставеното оборудване - 

пакетажна машина. За предприетите действия в изпълнение на препоръката следва да бъде докладвано 

на ЕИФ и Одитният орган. 

6. ЕИФ/„Джереми България“ ЕАД следва да предприеме действия за включването на клауза в 

договорите с крайните получатели относно задължението им да спазват правилата за допустимост на 

разходите по ОПК и инициативата JEREMIE.  

7. УО и ЕИФ/“Джереми България“ ЕАД следва да отразяват в работните си документи конкретните 
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констатации от извършените проверки, изведените препоръки и съответно сроковете за тяхното 

изпълнение. 

8. Ръководителят на УО и ЕИФ/„Джереми България“ ЕАД следва да дадат указание на Уникредит 

Булбанк, че в съответствие с добрите практики, препоръчани от ЕК, в текста на бъдещи договори с 

крайни получатели по инструмента „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ следва да се 

включва информация за: максимален размер на гаранцията, период на гаранцията и дейностите, които се 

покриват/не се покриват от нея.  Препоръката е оттеглена след представени коментари от страна на УО. 

9. Ръководителят на УО и ЕИФ/„Джереми България“ ЕАД, както и финансовите посредници следва да 

предприемат адекватни мерки за осигуряване докладването на помощите в режим „de minimis“ в 

"Регистъра на минималните помощи" в 3-дневен срок от тяхното отпускане съгласно чл.11, ал.4 от ЗДП. 

След разглеждане на коментарите на УО и представените доказателства за предприетите действия по 

тази препоръка, одитният екип констатира, че същите са адекватни и ограничават идентифицирания 

риск до приемливо ниво.  

10. Ръководителят на УО и ЕИФ/„Джереми България“ ЕАД е необходимо да предприемат мерки за 

изпълнение на задължението за трансфер на ноу-хау, предвидено в Рамковото споразумение относно 

изпълнението на инициативата JEREMIE в България.  

През отчетния период всички посочени препоръки са в процес на изпълнение. 

 Вътрешен одит № ОА-1312/У на процедурите по подбор на проекти и сключване на договори 

по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПК: BG161РО003-

2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в 

предприятията“ и BG161РО003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия“, бюджетна линия 2011. Одитът е извършен от Дирекция „Вътрешен одит“ при 

Министерство на икономиката. 

Одитът обхваща дейностите за популяризиране на посочените процедури, процеса на подбор на проекти 

и сключване на договори, в т.ч. регистрация на проектните предложения, извършване на 

административна проверка, оценка на допустимостта, техническа и финансова оценка, класиране на 

проектните предложения, дейностите, извършени от екипите по договаряне след предлагане на 

проектите за одобрение/отхвърляне, изготвянето и сключването на договорите с одобрените кандидати.  

В резултат на извършения вътрешен одит е установено, че прилаганите правила и процедури и 

съответно въведените с тях контролни механизми, отнасящи се до процесите „оценка на проекти“ и 

„договаряне” в голяма степен съответстват на изискванията на приложимото европейско и национално 

законодателство. 

В процеса на одит е извършена съпоставка на заложените критерии и начин на провеждане на двете 

процедури като по отношение на процедура BG161PO003-2.1.13 не са установени съществени 

отклонения. По процедура BG161PO003-2.1.12 одиторският екип констатира, че Насоките за 

кандидатстване са разработени по начин, който не осигурява достатъчно ефективна оценка на 

проектните предложения. В резултат на извършения одит са изведени следните конкретни препоръки 

към УО на ОПК: 

1. При разработването на Насоки за кандидатстване по бъдещи процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПК, в критериите и методологията за оценка на проектните 

предложения следва да се посочват източниците на информация и начините на изчисляване на 

коефициентите, представляващи критерии за оценка на проектите. 

2. При разработването на Насоки за кандидатстване е необходимо да се прилага еднакъв подход за 

изчисляване стойността на едни и същи коефициенти, използвани като критерии за оценка по различни 

процедури. 

3. При подготовката на становища и предложения за промени в приложимата нормативна уредба, УО 

следва да инициира изменения в насока уеднаквяване на срокове /работни, календарни дни/, 

пропорционално разпределяне на сроковете за уведомяване на кандидатите по одобрените/неодобрените 

проекти, изготвяне и сключване на договори с оглед осигуряване по-дълъг срок за изпълнение на 

дейностите по договаряне. 

4. УО е необходимо да инициира извършването на допълнителна проверка по отношение определянето 

на категорията на предприятията по сключените договори по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване 

на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, като в 

случай че бъдат установени несъответствия, неправомерно сключените договори следва да бъдат 

прекратени.  
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5. Необходимо е да бъде инициирана промяна в  Закона за малките и средните предприятия с оглед 

синхронизиране на изискванията по чл. 4, ал. 9 от ЗМСП с тези съгласно чл. 3, пар. 4 от Регламент 

800/2008 г. 

Посочените препоръки ще бъдат взети предвид при обявяването на предстоящите процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020 г. 

 Вътрешен одит ОА-1402/У на осъществения мониторинг на дейността на Холдинговия фонд 

от страна на УО в рамките на инициативата JEREMIE в България за периода от създаването на 

Холдинговия фонд (м. май 2009 г.) до момента на извършване на одита. 

Основна цел на одиторската проверка е да даде увереност на ръководството на МИ, че осъщественият 

мониторинг на дейността на Холдинговия фонд от страна на Управляващия орган на ОПК, е адекватен и 

гарантира съответствието с изискванията на националното и европейско законодателство. След 

извършване на проверката и приемане на становището на Управляващия орган по констатациите, 

изложени в предварителния доклад от извършения одит, са изведени следните препоръки: 

1. Главният директор на ГД „ЕФК“ следва да инициира актуализиране на заповедта за определяне на 

състава на Инвестиционния борд. 

2. Главният директор на ГД „ЕФК“ е необходимо да инициира промяна в Наръчника по ОПК с оглед 

прецизиране на функциите на Инвестиционния борд.  

3. Главният директор на ГД „ЕФК“ следва да инициира промяна в Наръчника по ОПК при съобразяване 

на следните опции: делегиране от УО на ЕИФ на функциите по разработване на критерии за избор на 

операции или  изменение на приложението „Контролен лист за съгласуване на Критерии за избор на 

операции“ в случай, че тяхното разработване е функция на УО. 

4. Главният директор на ГД „ЕФК“ като член на Инвестиционния борд следва да предложи промяна в 

документирането на заседанията на борда с оглед изрично вписване на взетите решения в изготвяните 

протоколи от проведените заседания.  

5. Главният директор на ГД „ЕФК“ е необходимо да инициира промяна в Наръчника по ОПК с оглед 

прецизиране на използваната терминология относно инициативата JEREMIE – обща рамка на 

параметрите на финансовите инструменти, критерии за подбор на операции, критерии за избор на 

операции и отговорни структури за съгласуване на Инвестиционната стратегия и разработване на 

критериите.  

6. Главният директор на ГД „ЕФК“ следва да инициира промяна в Наръчника по ОПК като се предвиди 

получаването на Инвестиционната стратегия в УО, както и процедура за нейното публикуване.  

Посочените препоръки са изпълнени. 

 Вътрешен одит ОА – 1401/У за оценка на осъществения вътрешен контрол, извършван от 

Договарящия и Управляващия орган по изпълнение на дейностите по договори по процедура 

BG161PO003-1.1.06-2011 „Подкрепа за научноизследователска и развойна дейност на българските 

предприятия” за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г. 

В резултат на извършената проверка е установено, че разработените вътрешни правила и процедури за 

вътрешен контрол се прилагат в съответствие с изискванията на приложимото европейско и национално 

законодателство, като контролните механизми, свързани с процеса „допустимост на разходите и 

изпълнение на дейностите по договори” действат в голяма степен в съответствие с приложимите 

нормативни изисквания. Основните препоръки от извършения одит са както следва: 

1. Необходимо е да се предвиди процедура за изменение на договорите за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ в случаите, когато инициативата за промяна е на Договарящия орган. 

2. При разработването на оперативни ръководства за изпълнение на договорите по бъдещи процедури 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да се редактира съдържанието на 

Приложение „Придружително писмо“. 

3. Общите условия към ДПБФП следва да се допълнят с включването на изискване за периодично 

предоставяне на информация от страна на бенефициентите относно напредъка при изпълнението на 

дейностите по договорите, а не само при поискване от страна на ДО.  

4. При разработването на оперативни ръководства за изпълнение на договорите по бъдещи процедури 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да се редактира съдържанието на указанията 

относно „Съгласуване на график на предвижданите от бенефициентите за изпълнение процедури за 

избор на изпълнители“,  като се определи конкретен срок за представянето на графици за провеждане на 

процедури за избор на изпълнители. 



 102 

5. С цел подобряване на проследимостта на изпълнението на дейностите по проектите, УО следва да 

изисква периодично информация от бенефициентите за състоянието и предприетите мерки по 

отношение на напредъка от изпълнението на договорите, позовавайки се на чл. 2, т. 2.1. от Общите 

условия по ДБФП. 

6. Необходимо е да се актуализира процедурата за извършване на проверка за двойно финансиране, 

като Наръчника по ОПК се допълни с изискването проверката да обхваща и базата данни по 

Националния иновационен фонд, администриран от ИАНМСП. 

Към края на отчетния период посочените препоръки са в процес на изпълнение. 

 Oдитна мисия на одитен екип от Европейската сметна палата (ЕСП) и посещение на място по 

проекти, съфинансирани по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013.  

 

Целта на одита е да провери законосъобразността и редовността на декларираните и възстановени 

разходи от бюджета на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по следните седем (7) 

произволно избрани проекта, съфинансирани по ОПК: 

 „Пътища и мостове про“ ООД BG161PO003-1.1.04-0027-C0001-M0001; 

 „МЕГАПРИНТ ТРАНСФЕРС“ ООД BG161PO003-2.1.06-0263-C0001-M0001; 

 „Декко“ ЕООД BG161PO003-2.1.06-0538-C0001-M0002; 

 „Елма“ ООД BG161PO003-2.1.08-0035-C0001; 

 „УЕБ РАДИО И ТВ“ ООД BG161PO003-2.1.11-0025-C0001-M0001; 

 „ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ“ АД BG161PO003-2.1.05-0070-C0001-M0002; 

 Българска агенция за инвестиции BG161PO003-4.1.01-0001-C0001. 

Одитът включва и проверка на въведените системи за управление и контрол от гледна точка на 

способността за идентифициране на установените от Европейската сметна палата несъответствия. 

Предварителните констатации от извършения одит във връзка с декларацията за достоверност за 

финансовата 2013 г. (DAS 2013) са получени в УО на ОПК през месец април 2014 г. Предварителният 

доклад включва общо 9 констатации и оценки за 4 от седемте одитирани проекти, като УО на ОПК е 

представил коментари по всички констатации, придружени с допълнителни подкрепящи документи. 

В края на месец юли 2014 г. е получен доклад, съдържащ окончателното становище на Европейската 

сметна палата по предварителния доклад. Една от констатациите се отнася до необходимостта от 

изясняване на об стоятелствата по свързаност на предприятието „Пътища и мостове про“ ООД – 

бенефициент по процедура 2.3.02. „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и по процедура 1.1.04 

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

иновативни услуги“ (по която сключения договор е приключен и платен) с предприятието „Пътища и 

мостове“ ЕООД, като в тази връзка Европейската сметна палата е изискала становището на ГД 

„Конкуренция“ на ЕК. Съответно УО на ОПК е предприел мерки за спиране на плащанията до 

получаване на окончателното становище от страна на ГД „Конкуренция“, за което бенефициентът е 

писмено уведомен.  

 

 


