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ВЪВЕДЕНИЕ
Основание и цели на доклада

Настоящият доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната
среда в резултат на прилагането на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 г. (ОПРКБИ) се изготвя
съгласно изискванията на европейското и национално законодателство и по-специално на:

Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми
върху околната среда;

Закон за опазване на околната среда (ЗООС), глава 6 Екологична оценка и
оценка на въздействието върху околната среда (транспониращ в българското законодателство
Директива 2001/42/ЕС); и

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп., бр. 3 от10.01.2006 г., бр.
29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила
от 30.11.2012 г.)
За ОПРКБИ 2007–2013 е изготвена Екологична оценка (ЕО), която е приета със
Становище 5-4/2007 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Съгласно т. II. 1.
от Становището, Министерство на икономиката (чрез Управляващия орган на ОПРКБИ)
изготвя доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Програмата, включително на
мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на
прилагането на Програмата на всеки 3 години. Посоченото изискване е регламентирано в чл.
30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми. Съгласно разпоредбите на чл. 30, ал. 3 на Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми се предвижда осигуряване на
обществен достъп до Доклада по наблюдението и контрола при прилагането на Програмата.
2.
Предходен доклад
Първият тригодишен доклад за оценка на въздействието на ОПРКБИ 2007–2013 г.
върху околната среда обхваща периода от м. октомври 2007 до 31.12.2010 г. Докладът прави
следните обобщения:
В рамките на цялостния процес по програмиране на процедурите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 и 2 на ОПРКБИ, оценка на подадените от
кандидатите проектни предложения и мониторинга на сключените договори за безвъзмездна
помощ, се спазват и отчитат мерките и препоръките за предотвратяване, намаляване или
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия върху
околната среда от изпълнението на оперативната програма.
Във всички обявени в разглеждания период процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОПРКБИ се предвижда постигане на цели, свързани с изпълнението на
хоризонталните политики на ЕС, включително опазването на околната среда. Съответствието с
хоризонталните политики на ЕС е заложено като критерий за оценка в методологиите за
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извършване на техническа и финансова оценка на всички проектни предложения по обявените
процедура в периода от м. октомври 2007 до 31.12.2010 г. Кандидатите са получавали
допълнителни точки, в случай че при разработване на проектното предложение и попълване на
Формуляра за кандидатстване са обосновали пряката връзка на проекта с опазването на
околната среда или неговото непряко, но положително влияние върху околната среда. Дава се
приоритет на проекти, насочени към развитие и внедряване на малкоотпадъчни и на
безотпадъчни процеси, водоспестяващи и енергоспестяващи технологии, като методологията
за оценка на проектите гарантира подбора на такива, които прилагат „най-добрите практики” и
„най-добрите технологии”, включително и по отношение на опазване на околната среда.
По отношение на индикаторите за екологично съответствие на изпълнението на
програмата е констатирано следното изпълнение към 31.12.2010 г.:
По Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и
иновационните дейности” няма внедрени иновации/екоиновации, които да отговарят на
индикатора.
По Приоритетна ос 2 „ Повишаване ефективността на предприятията и развитие
на благоприятна бизнес среда” е констатирано следното изпълнение:
Таблица 1. „Индикатори за екологично съответствие на изпълнението на програмата” –
изпълнение към 31.12.2010 г.
Индикатор
Единица мярка
Забележка
Подкрепени предприятия за
брой/годишно
Оценка на
технологично обновление с цел,
44/2008 г.
съответствието с
покриване на изискванията за опазване
163/2009 г.
изискванията за
на околната среда
0/2010 г.*
опазване на
околната среда.
Мониторинг от
междинно звено –
ИАНМСП.
Предприятия, въвели системи за
брой/годишно
управление на околната среда (вкл. ИСУ) 22/2008 г.
37/2009 г.
0/2010 г.*
Продукти с присъден знак
брой/годишно
екомаркировка
Към отчетната дата няма
проекти, които да са с
присъден знак
екомаркировка.
Въведени енергоспестяващи технологии брой/годишно
40/2008 г.
156/2009 г.
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0/2010 г. *
брой/годишно
Към отчетната дата не са
обявявани подобни
процедури, следователно
няма данни за индикатора.

*Не са отчетени данни за 2010 г., поради факта, че през посочената година не са сключени договори за
безвъзмездна финансова помощ от ИАНМСП в качеството й на ДО.
Източник: Първи тригодишен доклад за ОПРКБИ 2007-2013

По отношение на индикаторите за въздействие върху околната среда, които трябва да се
отчитат съгласно Становище по екологична оценка № 5-4/2007 е посочено, че по данни на
ИАНМСП в качеството й на Междинно звено и Договарящ орган по Приоритетни оси 1 и 2 на
Оперативна програма „Конкурентоспособност”, предприятията бенефициенти по процедурите
за предоставяне на безвъзмездна финансова не са заложили базови стойности, спрямо които да
се отчитат посочените индикатори, поради което данните за индикаторите за въздействие
върху околната среда не могат да бъдат регистрирани.
3.

Обхват на доклада
Настоящият втори доклад за оценка на въздействието върху околната среда обхваща
въздействието на проекти, приключили в периода от 1.01.2011 г. до 31.12.2013 г. Това са
процедури, по които има приключили договори до 31.12.2013 г., изпълнявани в периода от
началото на програмата до 31.12.2013 г. Процедурите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОПРКБИ, които попадат в обхвата на доклада, са представени в
таблицата по-долу:
Таблица 2. Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които попадат в
обхвата на доклада
Брой
Процедури за предоставяне на
Дата на обявяване
приключили
безвъзмездна финансова помощ
проекти в
периода от
1.01.2011 до
31.12.2013 г.
Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните
дейности”
Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни
дейности” е фокусирана върху подпомагане развитието на научноизследователска и развойна
дейност за и от предприятията, с цел укрепване на техния иновационен потенциал и
изграждането на подходяща про-иновативна бизнес инфраструктура, която да укрепи
връзката наука-бизнес.
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Подкрепата по оста е насочена към създаване и комерсиализация на иновации в
предприятията, защита на индустриалната собственост и подобряване на проиновативната инфраструктура. Целите на приоритетната ос, както и областите на
въздействие в рамките на този приоритет не поставят за постигане определени
екологични цели. Специфичните цели за насърчаване на развойната дейност и внедряване на
иновации в предприятията имат непряко екологично съответствие. Създаването на
стартиращи иновативни предприятия, подкрепата за разработване на иновации от
предприятия и внедряването им в икономиката са програмираните области в рамките на
Оперативна програма „Конкурентоспособност”, които имат най-силно, но непряко
екологично съответствие. Очаквани елементи от дейността на иновативните
предприятия, както и на иновативните дейности, са дейностите в областта на
опазването на околната среда и устойчивото икономическо, социално и екологично
развитие.
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа
за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия"
BG161PO003-1.1.02
„Подкрепа
за
внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на
иновативни услуги”
BG161PO003-1.1.03
"Развитие
на
стартиращи иновативни предприятия чрез
подкрепа за внедряване на иновативни
продукти, процеси и услуги"
BG161PO003-1.1.04
„Подкрепа
за
внедряване в производство на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на
иновативни услуги”
BG161PO003-1.1.05
„Разработване
на
иновации от стартиращи предприятия"
BG161PO003-1.1.06
„Подкрепа
за
научноизследователската
и
развойна
дейност на българските предприятия”
BG161PO003-1.1.07
„Внедряване
на
иновации в предприятията”
BG161PO003-1.2.01 "Подкрепа за създаване
на технологични паркове"

17.10.2007 г.

21

10.10.2008 г.

2

29.03.2010 г.

5

19
30.12.2010 г.

06.01.2011 г.

-

09.11.2011 г.
8.5.2013 г.
20.07.2009 г.
Прекратена със
Заповед
№ РД-16924/19.08.2011 г.

-
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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 организации в България”
BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научнотехнологичен парк”

Приоритетна ос 2 „ Повишаване
ефективността на предприятията и развитие
на благоприятна бизнес среда”

13.01.2011 г.
10.01.2011 г.
20.12.2012 г.
10.12.2012 г.

Дата на обявяване

-

Брой
приключили
проекти в
периода от
1.01.2011 до
31.12.2013 г.

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на бизнес
средата” поставя акцент върху подкрепа за микро, малки и средни предприятия с потенциал
за развитие, в които да се подпомага технологичното обновление и управлението на
качеството, както и подобряване на консултантските и информационни услуги предоставяни
на бизнеса, подобряване на енергийната ефективност в предприятията и насърчаване на
бизнес кооперирането и свързването в мрежи.
Приоритетна ос 2 има най-изразено пряко екологично съответствие. В рамките на
този приоритет, специфичните цели за модернизация на технологиите и управлението в
предприятията и намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на
енергийните източници, използвани от предприятията, имат най-голямо отношение към
екологичните аспекти на Оперативна програма „Конкурентоспособност” и към постигане
на екологичните цели в националната политика. Въвеждането на енергоспестяващи
технологии и използването на възобновяеми енергийни източници са основен източник за
намаляване използването на природни ресурси и емисиите от предприятията, замърсяващи
околната среда. Подкрепата за проекти на предприятия, целящи постигане на
съответствие с международно признати стандарти, като въвеждане на системи за
управление на околната среда, също има ясна екологична насоченост. Предоставянето на
лесно-достъпни и качествени консултантски и информационни услуги на бизнеса, има
непряко екологично съответствие чрез предоставянето на услуги, свързани със спазването
на международните и националните изисквания и стандарти за опазване на околната
среда.
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична
модернизация

на

17.10.2007 г.

7 (до 31.12.2013 г.
са приключили
9
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на

BG161PO003-2.1.03
„Покриване
на
международно признати стандарти”
BG161PO003-2.1.04
„Технологична
модернизация в малките и средни
предприятия”
BG161PO003-2.1.05
„Технологична
модернизация в големи предприятия”
BG161PO003-2.1.06
„Технологична
модернизация
в
малки
и
средни
предприятия”
BG161PO003-2.1.07
„Технологична
модернизация в големи предприятия”
BG161PO003-2.1.08
„Покриване
на
международно признати стандарти”
BG161PO003-2.1.09
„Предоставяне
на
консултантски услуги на предприятия в
затруднение“
BG161PO003-2.1.10
„Подкрепа
за
предприятия и
кооперации на хора с
увреждания“
BG161PO003-2.1.11
„Технологична
модернизация
в
малки
и
средни
предприятия”
BG161PO003-2.1.12
„Покриване
на
международно признати стандарти и
въвеждане на системи за управление в
предприятията”
BG161PO003-2.1.13„Технологична
модернизация
в
малки
и
средни
предприятия”
BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване
и развитие на бизнес инкубатори”
BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена
енергия“
BG161PO003-2.3.02
„Енергийна

17.10.2007 г.
06.10.2008 г.
15.10.2008 г.

15.10.2008 г.

общо 46 проекта)
13 (до 31.12.2013 г.
са приключили
общо 129 проекта)
114
108 (до 31.12.2013
г. са приключили
общо 112 проекта)
31 (до 31.12.2013 г.
са приключили
общо 33 проекта)

10.05.2010 г.

145

04.06.2010 г.

18

01.07.2010 г.

182

15.09.2010 г.

-

11.12.2010 г.

14

30.12.2010 г.

94

29.06.2011 г.

139

19.09.2011 г.

162

26.11.2010 г.

-

17.11.2011 г.

1

28.06.2012 г.

13
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06.12.2012 г.
16.07.2010 г.

0

15.02.2013 г.

0

Приоритетна ос 3 “Финансови инструменти за развитие на предприятията” цели
подобряване достъпа до капитал за развитие на предприятията. Оста има непряко
съответствие и принос към постигане на целите и областите на въздействие на
Оперативна програма „Конкурентоспособност”, отнасящи се до опазването на околната
среда.
Приоритетна ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции на българската
икономика” цели подпомагане на инвестиционната дейност, подобряване на експортния
потенциал на националната икономика и подкрепа на националната инфраструктура по
качеството. Оста не поставя екологични цели и няма изразена екологична насоченост.
Приоритетна ос 5 “Техническа помощ” ще подпомага управлението, изпълнението,
мониторинга и контрола на дейностите по ОП “Конкурентоспособност”, както и работата на
Комитета за наблюдение, включително и чрез провеждането на проучвания и изследвания,
необходими за изпълнението и оценката на ОП, както и на информационни кампании за
осигуряване на прозрачност на дейностите по ОП. Оста не поставя екологични цели и няма
изразена екологична насоченост.

Поради липса на данни към датата на изготвяне на доклада в същия не се отчита
изпълнението на индикаторите по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на
предприятията. Същите ще бъдат разгледани и отчетени в следващия доклад, който следва да
се представи през 2016 г.
Предвид горепосоченото, обект на докладване в рамките на настоящия доклад са
процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2.
Съгласно Становище по екологична оценка № 5-4/2007 при наблюдението и контрола
на въздействията върху околната среда при прилагането на ОПРКБИ се отчитат следните
индикатори, представени в Таблица 3. и Таблица 4.:
- Индикатори за екологично съответствие при изпълнението на Програмата:
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Таблица 3. „Индикатори за екологично съответствие на изпълнението на програмата”
Индикатор
Единица мярка
Забележка
Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните
дейности”
Иновации, отговарящи на изискванията за
брой/годишно
Оценка на
опазване на околната среда, разработени и
съответствието с
внедрени от подкрепените предприятия
изискванията за
опазване на околната
% екоиновации от общия брой подкрепени
% годишно
среда. Мониторинг от
иновационни проекти
междинно звено –
ИАНМСП.1
Приоритетна ос 2 „ Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”
Подкрепени предприятия за технологично
брой/годишно
Оценка на
обновление с цел, покриване на
съответствието с
изискванията за опазване на околната среда
изискванията за
опазване на околната
Предприятия, въвели системи за управление брой/годишно
среда. Мониторинг от
на околната среда (вкл. ИСУ)
междинно звено –
Продукти с присъден знак екомаркировка
брой/годишно
ИАНМСП.
Въведени енергоспестяващи технологии
брой/годишно
Въведени системи за производство на
енергия от възобновяеми енергийни
източници

брой/годишно

1

С ПМС № 80/23.04.2012 г. на Министерския съвет, в сила от 01.05.2012 г., за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет са внесени изменения в Устройствените правилници на МИЕТ и
ИАНМСП. С изменението правата и задълженията на ИАНМСП като Междинно звено по ОП
„Конкурентоспособност“ се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИЕТ –
Управляващ орган на програмата. Целта на осъществените промени е ускоряване процесите на оценка,
изпълнение, верификация и плащане към крайните бенефициенти чрез обединяване на двете структури в
единен орган.
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- Индикатори за въздействие върху околната среда:
Таблица 4. Индикатори за въздействие върху околната среда
Индикатор
Разлика в количеството заустени
отпадъчни води от подкрепените
предприятия
Разлика
в
количеството
повторно/оборотно използвана вода
за
промишлени
цели
от
подкрепените предприятия
Разлика в количеството емитирани
вещества, замърсяващи атмосферния
въздух
от
подкрепените
предприятия.
Разлика в количеството генерирани и
нетретирани опасни отпадъци от
подкрепените предприятия
2

Единица мярка
м3/годишно

Забележка
Оценка на въздействието върху
водите.

м3/годишно

Определяне на тенденциите във
водопотреблението. Оценка на
въздействието върху водите.

т/годишно

Оценка на въздействието върху
въздуха.

т/годишно

Оценка на ефективността на
управлението на отпадъците и
минимизиране на въздействието
им върху околната среда.
Определяне на тенденциите в
енергопотреблението. Оценка на
въздействието върху въздух и
води.

Разлика в енергопотреблението в квч/годишно
подкрепените предприятия
Произведена
електроенергия
от квч/годишно
алтернативни
и
възобновяеми
източници
в
подкрепените
предприятия

II.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАПРЕДЪК ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007–2013 КЪМ 31.12.2013 г.
ОПРКБИ 2007–2013 г. се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР) и съфинансира с национални средства. Целта на подкрепата в рамките на ОПРКБИ е
да развие потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес, да допринесе за
увеличаване на икономическия ефект и да подпомогне необходимите структурни промени с
оглед постигането на устойчив напредък и приемливо сближаване в края на програмния
период. За постигане на тези цели се предвижда подкрепа за развитие на производителността
на малките и средни предприятия, както и за развитие на иновациите и новите технологии, и за
подобряване на бизнес средата. Оперативната програма ще допринесе и за достигането на
общите за ЕС хоризонтални цели, като опазване на околната среда, равни възможности и
развитие на информационното общество.
2

Разликите в количествата отпадъчни вещества се получават като от абсолютната стойност отделяни вредни
вещества от предприятието, преди изпълнението на проекта, се извади абсолютната стойност отделяна след
изпълнението на проекта.
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ОПРКБИ 2007-2013 е в съответствие с НСРР 2007-2013 и НПР 2007-2009. Програмата
се вписва в стратегическите насоки, че структурните фондове следва да се фокусират върху
насърчаване на системи за управление на околната среда, разпространение на чисти
технологии в МСП и развитие на възобновяеми и алтернативни енергийни източници.3
1. Информация за материалния напредък на оперативната програма
Индикатори на ниво оперативна програма (въздействие/резултат/базов) ключови
индикатори
Стойностите на индикаторите за 2013 г. на ниво оперативна програма отразяват
постигнатия напредък от изпълнението на договорите за предоставяне на БФП по операциите
по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП ―„Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика„ 2007 – 2013, по които към 31.12.2013 г. са извършени окончателни плащания. От
началото на изпълнение на процедурите до 31.12.2013 г. са извършени окончателни плащания
по 1 288 договора в размер на 413 599 138.12 лв. (211 473 125.13 евро).
С изменениe на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономиика„ 2007 - 2013, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г.,
ЕК приема промени на Анекс 3 „Списък с индикатори“. Конкретните изменения в
индикаторите на ниво оперативна програма (въздействие/резултат/базов), т. нар. Ключови
индикатори („core indicators„) се изразяват в отпадане на Показател 9 (Core indicator)
„Допълнителен капацитет за производство на възобновяема енергия“.
Таблица 5. Индикатори за същност (контекст)
Показатели
Показател 1:
БВП на
глава от
населението
в ППС
(ЕС-27 =100)

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013

Постигнати
резултати4

40.0%

43.
0%

44.0
%

44.0
%

46,0
%

47.0
%

n.a.

Цел5

0

Изходно
положение6

32.1%

51.2
%

2014

2015

Общо

47.0
%
52.0
%

52.0
%

3

АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 и
препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г.
4
Постигнатите резултати следва да бъдат кумулативно изразени – стойността на показателя следва да е общата стойност,
постигната до края на отчетната година. Резултатите, постигнати през изминали години, могат да бъдат актуализирани при
представянето на следващи годишни доклади за изпълнението, ако е налице по-точна информация.
5
Целта може да бъде посочвана за всяка година или за целия програмен период.
6
Изходното положение се посочва само за първата година, когато информацията за него е налице, освен ако се използва
концепцията за динамично изходно положение.
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2007

2008

0.5%

0.5
%

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

Показател 3:
Експорт/
БВП

Показател 4:
Енергийна
интензивнос
т на
икономиката
(кгое за 1 000
евро) ***
Показател 5:
Обем
чуждестранн
и
инвестиции
като % от
БВП**

Цел

0

Изходно
положение

0.51%

Постигнат
резултат

59.5%

Цел

0

Изходно
положение

60.8%

Постигнат
резултат

770,31

Цел

0

Изходно
положение

1628.16

Постигнат
резултат

29.4 %

Цел

0

Изходно
положение

26.2%

2009

0.5%

2010

2011*

2012*

2013

0.60
%

0.57
%

0.64
%

n.a

1.15 %

58.2
%

47.5%

57.4%

66.5%

66.7%

663,88

671,10

706,1

671,3

7.00 %

3.2 %

3.4 %

3.7 %

1.20
%

1.20 %

66,7 %
91.0
%

91.0 %

671,3
1150
.00

n.a

32.8 %

Общо

0.64
%

n.a
1250.0
0

19.0
%

2015

n.a

89.77%

717,3
4

2014

1150.0
0

3,7 %
34.5
%

34.5 %

* Предварителни данни
** Данните за показателите по години са актуализирани въз основа на преизчисляване, извършено от
НСИ/Евростат
*** Съотношение на брутното вътрешно енергийно потребление (в килограми нефтен еквивалент) към БВП (по
постоянни цени 2005г. в евро)
Източник: Годишен доклад за 2013 г. на ОПРКБИ
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Таблица 6. Индикатори на ниво оперативна програма (въздействие/резултат/базов) ключови индикатори
Показатели

2007
0

Показател 1
Core indicator

Постигнат
и
резултати

Брой създадени
работни места

Цел

0

Изходно
положение
Постигнат
и
резултати

0

Цел
Изходно
положение
Постигнат
резултати
Цел
Изходно
положение

0
0

Постигнат
и
резултати

0

Цел

0

Показател 2
Core indicator

0

2008
0

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

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

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

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

626

0

0

0

0

10 малки
предприятия

Брой НИРД
проекти

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

0

2013
Общо: 1740
работни места,
в т. ч.
614 за жени и
1126 за мъже

0

0
0

0

0

0

0

0

0

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

0

16

2120

Общо
Общо: 4510
работни места, в
т. ч. 1823 за
жени и 2687 за
мъже
2 120

275

31 броя, в т.ч.:
2 микро
предприятия,
15 малки
предприятия,
8 средни
предприятия и
6 големи
предприятия
275

0

30

0

2015

21 броя, в т.ч.:
2 микро
предприятия,
5 малки
предприятия,
8 средни
предприятия и
6 големи
предприятия

85
0

2014

0
110

110

110

Общо: 72
работни места ,
в т. ч. 31 за
жени и 41 за
мъже
110

Общо: 4
работни места ,
в т. ч. 1 за
жени и 3 за
мъже

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

Показатели
Показател 5
Брой
инвестиционни
проекти
Определение: брой
подкрепени
проекти

Показател 6
Core indicator
Създадени
инвестиции (млн.
евро)

Изходно
положение
Постигнат
и
резултати

Цел
Изходно
положение
Постигнат
и
резултати

2007
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

0

8 броя, в т.ч.:
6 малки
предприятия и
2 средни
предприятия

45 броя, в т.ч.:
3 микро
предприятия,
29 малки
предприятия,
11 средни
предприятия и
2 големи
предприятия

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

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

315 броя,
в т.ч.:
31 микро
предприятия,
147 малки
предприятия,
117 средни
предприятия и
20 големи
предприятия

0
194
0

300

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
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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

2014

2015

646

1100

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

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

232 717 843,12
евро – общо в
подкрепените
предприятия в
т.ч:

1 278 520,25
евро създадени
инвестиции в
микро
предприятия

4 168 282.86
евро създадени
инвестиции в
микро
предприятия

12 138 867,11
евро създадени
инвестиции в
микро
предприятия

17 359 177,14
евро –
създадени
инвестиции в
малки
предприятия

23 431 951.97
евро –
създадени
инвестиции в
малки
предприятия

65 050 349,16
евро –
създадени
инвестиции в
малки
предприятия

27 407 018,14

31 692 036.30

104 568 466,67

Общо
0

1 100

475 149 855,32
Евро

Индикатор 5 „Брой инвестиционни проекти” не е идентифициран и отчитан, като core indicator, защото отчита всички подкрепени по програмата предприятия, както МСП, така и големи предприятия.
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2010
1 682 498,08 евро –
създадени
инвестиции в
големи
предприятия

Показател 7
Core indicator

Цел

0

Изходно
положение
Постигнат
и
резултати

0

Цел
Изходно
положение
Постигнат
и
резултати
Цел
Изходно
положение

0
32

0

Брой проекти за
възобновяеми
енергийни
източници.

0
0
0

2012
евро –
създадени
инвестиции в
средни
предприятия

2013
евро –
създадени
инвестиции в
средни
предприятия

33 493 570,75
евро –
създадени
инвестиции в
големи
предприятия

57 383 773.73
евро –
създадени
инвестиции в
големи
предприятия

50 960 160,18
евро –
създадени
инвестиции в
големи
предприятия

200 млн.евро

0

0

Брой проекти за
подобряване на
ИКТ в
предприятията

Показател 8
Core indicator

2011
евро –
създадени
инвестиции в
средни
предприятия

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

0

0

2015

Общо

570
млн.ев
ро

570 млн.евро

61 броя, в т.ч.:
6 микро
предприятия,
27 малки
предприятия,
23 средни
предприятия и
5 големи
предприятия

9
0

2014

194

33
0

0

0

5

5
80

18

33

80
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Показатели
Показател 9
Core indicator
Допълнителен
капацитет за
производство на
възобновяема
7

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Постигнати
резултати
Цел

0

0

0

0

0

0

Изходно
положение

20 GwH
(енергия от
вятър за
2006 г.)

Постигнат
и
резултати
Цел
Изходно
положение

0

енергия

Показател 10
Core indicator
Брой проекти в
подкрепа на
бизнеса,
предприемачеств
ото и новите
технологии
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0

21
GwH

0

0
0

11

1508

2013

351

553

2015

Общо
0

36
GwH

237

2014

Послед
ваща
оценка

470

36
GwH

1219
2219

2 219

Източник: Годишен доклад за 2013 г. на ОПРКБИ

7

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

8

В годишните доклади за 2010 г. и 2011 г. е допусната грешка, като е посочена стойност 162. В действителност през 2010 г. са разплатени окончателно 150 ДБФП, което прави 150 проекта в подкрепа на
бизнеса, предприемачеството и новите технологии.
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По един от ключовите индикатори на ОПРКБИ се наблюдава значително изоставане в
постигане на заложените целеви стойности - „Брой проекти за сътрудничество предприятия –
изследователски институции“, чиято стойност към края на отчетния период е нулева, тъй като
проектите по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и
развойна дейност на българските предприятия", чието изпълнение ще доведе до постигане на
целите, през 2013 г. са в процес на изпълнение, като проектите са с максимална
продължителност 30 месеца. По индикатор „Брой проекти за възобновяеми енергийни
източници“ към 31.12.2013 г. е отчетен минимален напредък в сравнение с предходната
година, тъй като процедурите, водещи до неговото постигане са две,
като едната
(BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена индустрия“) е обявена през 2011 г. и сключените
договори по нея са в процес на изпълнение, а другата (BG161PO003-2.3.02 „Енергийна
ефективност и зелена икономика“) е обявена в средата на 2012 г. и крайният срок за
кандидатстване по нея през отчетния период е удължен до 31.01.2014 г. Поради това ефектите
от изпълнението на проектите по двете процедури ще се проявят до края на програмния
период.
Останалите индикатори, които бележат леко изоставане спрямо поставените цели са:
„Брой НИРД проекти“ и „Брой инвестиционни проекти“. Изоставането в постигането на
целевите стойности се дължи на факта, че те се измерват на база постигнат напредък,
вследствие приключило изпълнение на ДБФП, подадени окончателни отчети и извършени
окончателни плащания. Същевременно договорите, чието изпълнение води до повишаване на
стойностите на горецитираните показатели през 2013 г.са все още в процес на изпълнение.
Постигането на целевите стойности на останалите ключови индикатори по програмата е
оценено като реално и осъществимо до края на 2015 г.
Финансова информация
Таблица 7. Финансова информация (всички финансови данни се изразяват в евро)
Общо
финансиране
по
оперативната
програма (от
Съюза и от
държавитечленки)

а

Приоритетна ос 1
Посочете фонд:
- от които разходи по линия на
ЕСФ (2)
- от които разходи по линия на
ЕФРР (2)
- разходи за регионите, които не
се ползват от преходно
подпомагане (3)

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

b

Обща сума на
сертифицираните
допустими
разходи, платени
от
бенефициентите

Съответстващо
публично участие
(1)

(1)

C

d

210 692 798
EUR

e=c/a за
общите
разходи или е
= d/a за
публичните
разходи
12.36%

Публично
участие
не се прилага

Коефициент
на изпълнение
в проценти

39 465 252.04 ЕUR

26 034 101.25 EUR
не се прилага

20

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

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

Приоритетна ос 2
- от които разходи по линия на
ЕСФ
- от които разходи по линия на
ЕФРР
- разходи за регионите, които не
се ползват от преходно
подпомагане
- разходи за регионите, които се
ползват от преходно подпомагане
Приоритетна ос 3
- от които разходи по линия на
ЕСФ
- от които разходи по линия на
ЕФРР
- разходи за регионите, които не
се ползват от преходно
подпомагане
- разходи за регионите, които се
ползват от преходно подпомагане
Приоритетна ос 4
- от които разходи по линия на
ЕСФ
- от които разходи по линия на
ЕФРР
- разходи за регионите, които не
се ползват от преходно
подпомагане
- разходи за регионите, които се
ползват от преходно подпомагане
Приоритетна ос 5
- от които разходи по линия на
ЕСФ
- от които разходи по линия на
ЕФРР
- разходи за регионите, които не
се ползват от преходно
подпомагане
- разходи за регионите, които се
ползват от преходно подпомагане
Общ сбор

529 000 000
EUR
не се прилага

45.86%
Публично
участие

431 607 605.96
EUR

242 595 722.05
EUR

350 000 000
EUR
не се прилага

99.72%
Публично
участие

349 005 353.31
EUR

349 005 353.31
EUR

37 656 852
EUR
не се прилага

не се прилага

27.48%
Публично
участие

10 346 769.96 EUR

10 346 769.96 EUR

34 865 901
EUR
не се прилага

не се прилага

не се прилага

23.57%
Публично
участие

1 162 215 551
EUR

8 219 514.96 EUR

838 644 496.23
EUR

8 219 514.96 EUR

636 201 461.53
EUR

не се прилага

54.74%

Източник: Годишен доклад за 2013 г. на ОПРКБИ
Анализът на усвояемостта на средствата по програмата, измерен като съотношение на
бюджета на програмата към сертифицираните средства по нея показва най-голям напредък по
ПО 3 с 99,72% сертифицирани средства от общия бюджет на оста. Въпреки късното
стартиране на инициативата JEREMIE Приоритетна ос 3 показва високо ниво на успеваемост в
процеса на усвояване на средства и постигане на заложените индикатори (общото усвояване на
средствата по линия на оперативната програма към 31.12.2013 г. възлиза на 44.7 %9.).
По Приоритетна ос 1 (ПО1) макар и към 31.12.2013 г. да е налице договаряне в размер
9

Усвояването е изчислено на база на реално разплатени средства към ХФ и финансовите посредници за управление и съответно на база
сключени договори за инвестиции/кредити между финансовите посредници и крайните получатели на помощта.
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на 131 % в сравнение с предвидения бюджет, реално усвоените средства са 12.36 % от
планирания бюджет, тъй като по-голямата част от договорите по приоритетната ос са
сключени през 2013 г. и изпълнение им ще приключи през 2014 и 2015г.
Към 31.12.2013 г. договорените средства по оста са както следва:

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

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

Процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в
изследователските организации в България” - 54 267 616.57лв. (27 747 017.37 eвро)

Процедура BG161PO003-1.2.05 BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научнотехнологичен парк” - 97 259 293.34 лв. (49 728 649.83 eвро)
Значително по-добро е състоянието по Приоритетна ос 2 (ПО2), където сключените
договори са 89 % от предвидения бюджет по оста, а сертифицираните суми са в размер на
45.86% от бюджета.
Към 31.12.2013 г. договорените средства по оста са както следва :

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

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

Процедура BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка
България – Сърбия“ - 91 893 567.26 лв. (46 985 155.57 eвро).
Договорените средства за големи предприятия представляват 19.52 % от бюджета на оста.
Предоставянето на подкрепа по ПО1 и ПО2 е насочена основно към бизнеса под
формата на безвъзмездна финансова помощ, като там са налице голям брой процедури и голям
брой договори, които предстои да бъдат финализирани и отчитани, респективно
верифицирани.
2. Промени в оперативната програма и решения на МОСВ относно въздействието на
промените върху околната среда
През отчетния период са извършени следните промени в оперативната програма:
На 13.01.2011 г. УО изпрати до Европейската комисия предложение за промяна в
Оперативната програма, касаещо разширяване обхвата на допустимите бенефициенти по
Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията“, Област на въздействие
3.1. „Подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия чрез
използване на инструментите от финансовия инженеринг“. Предложеното преразглеждане на
оперативната програма се обуславя от значими социално-икономически промени предвидени в
член 33, параграф 1(a) от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
Във връзка с планираното изменение на ОПРКБИ и в изпълнение на законодателството
по околна среда, с писмо № 04-20-302/30.12.2010 г. Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма е изпратило писмо до Министерство на околната среда и водите, в
качеството му на Компетентен орган по Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, с искане за определяне на наложителността от
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провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична
оценка.
С писмо № 04-20-302/21.01.2011 г. Компетентният орган - Министерство на околната
среда и водите информира, че не намира нормативно основание да бъде изисквана и да се
проведе процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за
планираните изменения в ОПРКБИ. (Приложение 1.)
Промените са одобрени от Европейската комисия с Решение на Комисията от 20.7.2011 г.
(Брюксел, 20.7.2011 C(2011) 5155 окончателен) за изменение на Решение C(2007)4500 за
приемане на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013“ за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по цел
„Сближаване“ в регионите на България CCI 2007 BG 16 1 PO 003.
На 13.12.2011 г. в рамките на деветото редовно заседание на КН на ОПК са одобрени
промени в Оперативната програма, които включват:

Разширяване на обхвата и увеличаване на ресурса на инструментите за финансов
инженеринг в рамките на Приоритетна ос 3, област на въздействие 3.1 „Подобряване на
достъпа до финансиране на микро-, малки и средни предприятия чрез използване на
инструментите на финансовия инженеринг“ чрез добаване на нова индикативна операция 3.1.4
„Подкрепа за инструменти за поделяне на риска“. Целта на промяната е подобряване на
достъпа до финансиране на МСП;

Разширяване на обхвата и увеличаване на ресурса на област на въздействие 2.3.
„Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни
източници“ чрез включването на нова индикативна операция 2.3.2 „Подобряване на
енергийната инфраструктура“ с цел предвиждане на възможност за изграждане на
междусистемна газова връзка България – Сърбия в рамките на ОПК. За реализиране на новата
индикативна операция 2.3.2 е предложено увеличаване на бюджета със 32 162 220 евро на
област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на
възобновяеми енергийни източници“;

Промяна в допустимите бенефициенти по индикативна операция 1.2.1.
„Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура“, област на
въздействие 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура“;

Допускане на възможност в рамките на Приоритетна ос 1 „Развитие на
икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“ да се финансират иновации,
които не са разработени от кандидатите;

Обединяване на индикативни операции 2.3.1. „Въвеждане на енергоспестяващи
технологии в предприятията“ и 2.3.2. „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници“ в
една индикативна операция 2.3.1. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в
предприятията и подкрепа за инвестиции в зелена индустрия“;

Област на въздействие 3.2. „Подкрепа за създаване или разширяване на
дейността на мрежи от бизнес ангели в България“ да бъде преформулирана на „Подкрепа за
инициативи, свързани с дейността на Фонда за промотиране на предприемачеството“, създаден
в рамките на индикативна операция 3.1.3. „Подкрепа за рисково инвестиране основно в МСП“;

Актуализиране на индикаторите и категориите разходи по ОП
„Конкурентоспособност“.
Във връзка с планираното изменение на ОПРКБИ и в изпълнение на законодателството
по околна среда, с писмо № 04-20-324/15.12.2011 г. Министерство на икономиката,
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енергетиката и туризма е изпратило писмо до Министерство на околната среда и водите, в
качеството му на Компетентен орган по Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, с искане за определяне на наложителността от
провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична
оценка. (Приложение 2.)
С писмо с изх. № 04-00-3424/29.12.2011 г. Компетентният орган - Министерство на
околната среда и водите информира за необходимите действия, които следва да се
предприемат за провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО, в т.ч. ОС,
за изменението на ОПРКБИ. (Приложение 3).
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма внася искане до Министерство на
околната среда и водите, в качеството му на Компетентен орган (Вх. № ЕО-35/30.01.2012 г. на
МОСВ) за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. (Приложение
4).
С Решение № ЕО-5/2012 г. (20.02.2012 г.) Компетентният орган преценява да не се
извършва екологична оценка на измененията на ОПРКБИ. (Приложение 5.)
С изменениe на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономиика“ 2007 - 2013, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г.,
ЕК приема промени на Анекс 3 „Списък с индикатори“. Конкретните изменения в
индикаторите на ниво оперативна програма (въздействие/резултат/базов), т. нар. Ключови
индикатори („core indicators”) се изразяват в отпадане на Показател 9 (Core indicator)
„Допълнителен капацитет за производство на възобновяема енергия“.

III.
ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕДУРИТЕ, КОИТО ВЛИЗАТ В ОБХВАТА НА ДОКЛАДА ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2011 Г. – 31.12.2013 Г. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МЕРКИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ОПРКБИ,
ЗАЛОЖЕНИ В СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) №5-4/2007 НА МОСВ
Процедурите, които попадат в обхвата на настоящия доклад са разгледани от гледна
точка на цялостния напредък по тяхното изпълнение и по отношение на изпълнението
индикаторите за екологично съответствие, определени в Становище по екологична оценка
(ЕО) №5-4/2007 на МОСВ. Мерките за гарантиране предотвратяване, намаляване или
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от
осъществяване на програмата върху околната среда са разгледани в раздел IV. на доклада.
Разглеждани са проектите по процедурите, които са приключили към 31.12.2013 г. като
информацията е на база финални отчети по приключили проекти.
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Обща информация за напредъка по Приоритетна ос 1
С изменение 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 на Анекс 3 „Списък с индикатори“. Конкретните изменения в индикаторите по
Приоритетна ос 1 се изразяват в оптимизиране на индикаторите, превръщането им в измерими
и отпадане на някои индикатори в резултат на обстоен анализ от страна на УО.
Към 31.12.2013 г.10 за 22,22% от индикаторите по Приоритетна ос 1 са отчетени нулеви
стойности, а за останалите - стойностите са относително ниски спрямо поставените цели. Това
се дължи най-вече на факта, че стойностите се измерват на база постигнат напредък,
вследствие приключило изпълнение на договорите за БФП, подадени окончателни отчети и
извършени окончателни плащания. Напредъкът в постигането на целевите стойности на
индикаторите се движи между 17% и 65%. Предвид големия брой проекти в изпълнение има
реални шансове за по-голяма част от индикаторите целевите стойности да бъдат достигнати до
2015 г.
В допълнение, процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в
предприятията” е обявена през 2013 г., процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на
приложните изследвания в изследователските организации в България” е в процес на оценка и
договаряне през 2013 г., а други процедури са в процес на изпълнение (BG161PO003-1.1.03
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване в
производството на иновативни продукти, процеси и услуги”; BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за
внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни
услуги”; BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”;
BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските
предприятия“; BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за
технологичен трансфер”; BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на
съществуващи технологични центрове”; BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научнотехнологичен парк“). В този смисъл реално ефектът от изпълнението от сключените през 2013
г. договори ще се прояви не по-рано от края на 2015 г.
По отношение на стратегическия проект „Създаване на научно-технологичен парк“
следва да се има предвид, че към 31.12.2013 г.той също е в процес на изпълнение.

10

Данните са на база Годишни доклади за изпълнение на ОПРКБИ.
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Таблица 8. Стойности на индикаторите за 2013 г. по Приоритетна ос 1
Показатели
Показател 1
Брой подкрепени
стартиращи иновативни
предприятия

Показател 2 Ниво на
оцеляване на
стартиращите иновативни
предприятия
Показател 3 Брой
иновации,
въведени/готови да бъдат
въведени на пазара

Показател 4 Брой НИРД
проекти, подкрепени в допазарна фаза

Показател 5 Брой НИРД
проекти, подкрепени за
въвеждане на пазара

Показател 6 Брой наети
изследователи в
предприятията

Показател 7
Брой успешни проекти,
подготвени от наетия
изследователски персонал
11

Показател 8
Брой подадени заявки за
тьрговски марки, дизайни,
патенти и т.н. от

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Постигнати
резултати(1)

0

0

0

0

11

10

4

Цел(2)

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо
25

95130

95130

0

0

0

100 %

30%

100
%
30%

100%

0
0
0

12

10

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26
76104

76104

0
11

0

0

11
90

90

0
0

Цел

0
0

0

0

12

2

15

0

0

0

Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати

0

0

0

0

0

0

0

0

Цел

0

0

0

3040

Изходно
положение

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

29
3040

0

0

Постигнати
резултати
Цел
Изходно

2015

0

Изходно
положение

Постигнати
резултати

0

2014

33
(от
тях
15
мъже
и 18
жени)

68
(от
тях
38
мъже
и 30
жени)

4
(от
тях
3
мъже
и1
жени)

30-40

105

110

110

0
0

11

0

46

0
120 150

120150

0

57
80

80

 Индикатор 1 „Брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия” не може да бъде отчетен като core индикатор,
защото обхваща само подкрепените по програмата иновативни стартиращи предприятия.

11

Показател 7 „Брой успешни проекти, подготвени от наетия изследователски персонал“ е отпаднал с измененията на
оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
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изследователски
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Показател 9
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патенти и т.н. от
подкрепените
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0
0

0

0

0

0

0

0

2013

2014

2015
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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;
13

Показател 11 „Брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници“ е отпаднал с измененията на
оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
14

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;
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15

(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.

Преглед по процедури


Процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на
стартиращи иновативни предприятия"
Целта на процедурата е да увеличи броят 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. По този начин се очаква
значително да се увеличи притока на иновации в икономиката и да се подобри нейната
конкурентноспособност.
По процедурата са сключени общо 52 договора. От тях 13 договора са прекратени. С
Решение № РД-16-687/15.07.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и
Ръководител на Управляващия орган е продължен етапът по набиране на проектни
предложения по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ без
определен срок за кандидатстване и са направени изменения и допълнения в Насоките за
кандидатстване, и в документацията по процедурата. С Решение на Ръководителя на
Управляващия орган на ОПРКБИ на 20.07.2009 г. е обявена процедура
2007/BG161PO003/1.1.1-01/2007. Процедурата е прекратена с Решение № РД-161328/19.11.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган, като съгласно т. ІІ от решението
всички проектни предложения, получени до датата на издаването му следва да бъдат
разгледани и оценени. През 2011 г. са сключени 22 нови договора по обявената през 2009 г.
процедура с размер на БФП 6 097 130,85 лева (3 117 461.32 евро). Прекратени 3 договора. Към
31.12.2013 г. в процес на изпълнение са 7 договора. Представени са 22 междинни и 10 финални
отчета. Към 31.12.2013 г. са изплатени 7 059 297.20 лв.( 3 609 416.71 eвро).
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата приоритет при оценката на
проектните предложения е даван на проектни предложения, разработващи иновационна
идея, свързана с опазване на околната среда (вкл. енергийна ефективност и
оползотворяване на възобновяеми енергийни източници), разкриващи или с потенциал за
разкриване на значителен брой нови и/ или качествени работни места, както и проектни
15

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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предложения в следните области (според приоритетите заложените в Националната програма
за реформи 2007-2009 г.):
- Информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
- Генетика, протеомика и медицина;
- Растителна и животинска генетика и биотехнологии;
- Точно машиностроене;
- Модерни технологии в класическата и атомната енергетика;
- Нанотехнологии, наноматериали и микроелектроника.
В Насоките за кандидатстване изрично е посочено, че няма да бъдат финансирани
проекти, застрашаващи околната среда.
През 2011 г. по процедурата са били разработени и внедрени от подкрепените
предприятия 11 броя иновации, отговарящи на изискванията за опазване на околната
среда, при общо брой 11 приключили иновационни проекта. През 2012 г. са подкрепени 10
бр. иновации, попадащи в това определение, при приключили също 10 бр. иновационни
проекта.

Процедура BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството
на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и
инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за
внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги
(като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока
добавена стойност.
Към 31.12.2013 г. е приключило изпълнението на договорите по процедурата.
Изплатени са средства в размер на 6 023 574.64 лв. (3 079 852.05 евро).
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата с предимство ще бъдат
разглеждани проектни предложения пряк резултат, от които е постигане на положителен ефект
върху околната среда и др. Критериите за техническа и финансова оценка на проектните
предложения включват критерий за съответствие с хоризонталните политики на ЕС (вкл.
опазване на околната среда, устойчиво развитие, равни възможности, социално включване,
заетост, информационно общество).
През 2011 г. и 2012 г. по процедурата е приключило изпълнението на по 1 (общо 2 бр.)
иновационен проект, който отговаря на изискванията за опазване на околната среда.
 Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги"
По процедурата се предоставя подкрепа за дейности за придобиване на ново
оборудване, необходимо за внедряване на иновативен продукт, процес или услуга,
придобиване на специализиран софтуер, подобряване на функционалните характеристики на
съществуващи сгради и производствени помещения чрез извършване на строително-монтажни
работи, пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване и др.
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Първоначално обявеният бюджет по процедурата е в размер на 19 558 300 лв. (10 000
000 евро). По процедурата са подписани 32 договора за предоставяне на БФП. Към 31.12.2013
г. в изпълнение са 32 договора, като 16 от тях са подписани през 2013 г. и са извършени
плащания на стойност 8 902 704.83 лв. (4 551 950.52 eвро).
Критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения включват
критерий за съответствие с хоризонталните политики на ЕС (вкл. опазване на околната среда,
устойчиво развитие, равни възможности, социално включване, заетост, информационно
общество).
По процедурата са приключили 6 иновационни проекта през 2013 г. като всички са
иновации, отговарящи на изискванията за опазване на околната среда, разработени и
внедрени от подкрепените предприятия.

Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"
Основна цел на процедурата е да се предостави интегрирана консултантска и
нвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за
внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги
(като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока
добавена стойност.
Обявеният бюджет по процедурата е в размер на 48 895 750 лв. (25 000 000,00 eвро).
През 2012 г. бюджетът на процедурата е увеличен на 83 895 750.00 лв. (42 895 215.84 eвро ). В
периода 30.12.2010 г. – 14.11.2011 г. по процедурата са постъпили 92 проектни предложения,
чиято оценка е протекла в 5 сесии. Оценката на сесии 3, 4 и 5, както и процедурите по
договаряне са приключили през 2012 г. Към 31.12.2012 г. по процедурата са сключени 60
договора с обща стойност на предоставената по тях БФП в размер на 81 557 156.22лв. (41 700
151.46 евро). От тях през 2012 г. са сключени 38 договора със стойност на БФП 52 355 276.46
лв. (26 769 238.40 евро).
През 2012 г. е прекратен един договор на стойност 2 920 230.50 лв. (1 493 113.05 евро).
През периода в процес на изпълнение са 59 договора, като има извършени плащания по 10
договора на стойност 2 810 348.55 лв. (1 436 930.44 евро), по един договор е извършено
окончателно плащане.
За периода 01.01.2013-31.12.2013 г. са подписани 60 договора, от тях прекратени през
2013 г. са 9. До края на 2013 г. са извършени плащания в размер на 22 756 296.59 лв. (11 635
288.16 eвро).
Критериите за техническа оценка на проектните предложения включват критерий за
съответствие с хоризонталните политики на ЕС (вкл. опазване на околната среда, устойчиво
развитие, равни възможности, социално включване, заетост, информационно общество).
През 2012 г. по процедурата е приключил 1 иновационен проект, който отговаря на
изискванията за опазване на околната среда. През 2013 г. от общо 18 приключили
проекти, 17 (или 94%) отговарят на изискванията за опазване на околната среда.
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Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи
предприятия“
Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с
висок иновативен потенциал като им предостави подкрепа в етапа на разработване на
иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката.
Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи иновативни
предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектното
предложение по процедурата, които притежават необходимия капацитет за изпълнението на
успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с оглед увеличаване дела на
създаваните иновативни продукти от българските предприятия.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 39 116 600 лв. В периода
септември 2012 г. – февруари 2013 г. са сключени общо 151 бр. договора с обща стойност на
предоставената по тях БФП в размер на 48 262 840.20 лв. (24 676 776.87 евро) От тях в
изпълнение са 141 договара с обща стойност на предоставената безвъзмездна финансова
помощ в размер на 44 889 599,57 лв. (22 952 039.87 евро). През 2013 г. са прекратени общо 10
договора за безвъзмездна финансова помощ с обща стойност на БФП – 3 373 240.63 лв. (1 724
737.00 евро).
В Насоките за кандидатстване по процедурата е посочено, че ще бъдат финансирани с
предимство проектни предложения за разработване на иновации, отнасящи се към следните
области:
1. Информационни технологии;
2. Еко и енергоспестяващи технологии;
3. Технологии, свързани със здравето.
Критериите за техническа оценка на проектните предложения включват критерий за
съответствие с хоризонталните политики на ЕС (вкл. опазване на околната среда, устойчиво
развитие, равни възможности, социално включване, заетост, информационно общество).
Към 31.12.2013 г. по процедурата няма приключили договори, поради което не е
възможно да се отчете изпълнението на индикаторите за екологично съответствие при
изпълнението на програмата.

Процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и
развойна дейност на българските предприятия”
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 58 674 900 лв.
(30 000 460.16 евро). Сключени са общо 78 договора с одобрените за финансиране кандидати
на стойност 24 055 580.24 лв. (12 299 611.53 евро), като към 31.12.2013 г. от тях 64 бр. в
изпълнение, 4 бр. приключили и 10 бр. прекратени договори.
От началото на изпълнение на процедурата до края на отчетния период са подадени
общо 72 отчета (69 бр. междинни и 3 бр. финални). Изплатените средства към 31.12.2013 г. са
в размер на 3 966 179.22 лв. (2 027 906.34 евро).
По процедурата максимален брой точки по т. ІV, подточка 2 от критериите за оценка
са получавали научноизследователски и развойни проекти, насочени към някоя от следните
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идентифицирани като приоритетни на национално и европейско ниво иновативни области:
- Информационни технологии;
- Еко и енергоспестяващи технологии;
- Технологии, свързани със здравето.
Към 31.12.2013 г. по процедурата няма приключили договори, поради което не е
възможно да се отчете изпълнението на индикаторите за екологично съответствие при
изпълнението на програмата.

Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“
Процедурата е обявена на 08.05.2013 г. с краен срок за кандидатстване 10.07.2013 г.
Първоначалният общ бюджет на процедурата е в размер на 88 012 350 лв. (45 000 000 евро).
Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и конкурентоспосбността на
българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни
продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. До
крайния срок за кандидатстване са получени общо 730 проектни предложения.
Към 31.12.2013 г. по процедурата са сключени общо 210 договора с размер на
безвъзмездната финансова помощ – 207 466 542.45 лв. (106 075 958.77 евро). До края на 2013
г. по процедурата не са извършвани плащания
В Насоките за кандидатстване по процедурата е посочено, че при оценка на
съответствието на проектните предложения с хоризонталните политики на ЕС максимален
брой точки по т. VII от критериите за оценка ще получат проектни предложения:
- пряк резултат, от които е постигане на положителен ефект върху околната среда;
- пряк резултат, от които е подобряването на енергийната ефективност, и др.
хоризонтални политики.
Към 31.12.2013 г. няма приключили договори, поради което не е възможно да се
отчете изпълнението на индикаторите за екологично съответствие при изпълнението на
програмата.
По останалите процедури, които са обявени по Приоритетна ос 1, индикаторите за
екологично съответствие, които са посочени в Становище по екологична оценка № 54/2007 не са приложими. Процедурите са представени с оглед на това, че индиректно
допринасят към постигане на устойчиво развитие и опазването на околната среда.

Процедура BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на
съществуващи офиси за технологичен трансфер"
Основна цел на настоящата процедура е да насърчи развитието на националната проиновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на нови и развитието на
вече съществуващи офиси за технологичен трансфер в България като основен фактор за
насърчаване на трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските
организации към предприятията с оглед подкрепа на тяхното конкурентоспособно и устойчиво
развитие в дългосрочен план.
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Обявеният общ бюджет по процедурата е в размер на 9 779 150 лв. (5 000 000 eвро).
Процедурата е обявена като процедура с предварителен подбор и няколко крайни срока за
кандидатстване. Сключени са 21 договора като е прекратен 1 ДБФП. Към 31.12.2013 г. по
процедурата в изпълнение са 20 договора с общ размер на БФП - 5 116 269.93 лв. и са
изплатени 550 580.88 лв. (281 511.85 евро).
По процедурата за подбор на проекти с предимство ще бъдат финансирани проекти за
създване на нови или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер, които
осъществяват дейност в следните иновативни области:
- Информационни технологии;
- Еко и енергоспестяващи технологии;
- Технологии, свързани със здравето.
При оценка на съответствието на проектните предложения с хоризонталните политики
на ЕС, по т. VI от критериите за техническа оценка се оценява постигане на положителен
ефект върху околната среда.

Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на
съществуващи технологични центрове”
Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна
инфраструктура чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и
укрепането на вече съществуващи технологични центрове в България, които да подпомoгнат
достъпа на предприятията до ново знание и технилогии, и да стимулират комерсиализирането
на резултатите от научните изследвания. Процедурата е пряко насочена към предоставянето на
подкрепа за извършване на необходимите предварителни (предпроектни) проучвания,
изработването на задания за проектиране и необходимата техническа документация във връзка
с изграждането на технологични центрове, както и осигуряване на необходимото
специализирано оборудване за обезпечаване на дейността им. Процедурата стимулира
инициативите в тази насока на широк кръг участници в иновационния процес – предприятия,
местни власти, висши училища, Българска академия на науките, експериментални
лаборатории и изследователски институти, научни организации, неправителствени
организации, които работят за развитие и утвърждаване на науката, техниката и технологиите.
Обявеният общ бюджет по процедурата възлиза на 39 116 600 лв. (20 000 000 eвро).
През 2012 г. са сключени 4 договора по процедурата на стойност 7 675 046.60 лв. (3 924 249.21
евро). В изпълнение през 2013 г. са и четирите договора.
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, допустими за финансиране по
същата са само кандидати - нови или вече съществуващи технологични центрове, които
осъществяват дейност в една или повече от следните иновативни области:
- Информационни технологии, и/или
- Еко и енергоспестяващи технологии, и/или
- Технологии, свързани със здравето.
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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. Първоначалният общ бюджет на процедурата е в размер на 19 558
300 лв. (10 000 000 евро).
Основната цел на процедурата е да укрепи и развие капацитета на българските
изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научноизследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и
модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.
Процедурата по договаряне е приключила на 21.10.2013 г. като са сключени 33
договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 54 267 616.57 лв.
(27 746 591.76 евро). Към 31.12.2013 г. и 33-те договора са в изпълнение, няма приключени
или прекратени договори.
Към 31.12.2013 г. по процедурата са изплатени 3 565 326.77 лв. (1 822 950.59 евро).
Съгласно Насоките за кандидатстване допустими за финансиране по процедурата са
само кандидати - нови или вече съществуващи технологични центрове, които осъществяват
дейност в една или повече от следните иновативни области:
- Информационни технологии, и/или
- Еко и енергоспестяващи технологии, и/или
- Технологии, свързани със здравето.
При оценка на съответствието на проектните предложения с хоризонталните политики
на ЕС, максимален брой точки по т. VI, подточка 2 от критериите за оценка получават
проектни предложения пряк резултат, от които е постигане на положителен ефект върху
околната среда и другите хоризонтални политики.


Процедура BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“
Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна
инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за
създаването на първият научно-технологичен парк в България, с цел идентифициране,
привличане и насърчаване на иновативни идеи и проекти, които водят до комерсиализирането
на иновативни продукти, процеси и услуги и по този начин стимулират развитието на
икономиката към сектори с висока добавена стойност.
Индикативният бюджет по тази процедура е: 97 791 500 лв. Допустими за
финансиране са следните дейности:
1. Дейности по изготвяне на строителна документация за изграждане на научнотехнологичен парк - извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания;
изработване на задание за проектиране на научно-технологичен парк; изработване на
инвестиционен проект; извършване на оценка на съответствието със съществените изисквания
към строежите и др. документи, които са свързани с издаване на разрешение за строеж и
изискуемите за тях такси.
2. Изготвяне и получаване на документи, свързани с разрешаването, въвеждането в
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експлоатация на строежите или изискващи се съгласно ЗУТ и актовете по неговото прилагане,
включително за разработване на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури.
3. Строително-монтажни работи за изграждане/създаване на научно-технологичния
парк (офис помещения, заседателни зали, лаборатории, сервизни, обслужващи помещения,
изпълняване на вертикална планировка и др.).
4.
Обзавеждане и закупуване на оборудване за помещенията, свързани с
функционирането на парка (офис помещения, заседателни зали, лаборатории, сервизни,
обслужващи помещения и др.).
5. Закупуване на нематериални активи, свързани с функционирането на научнотехнологичния парк.
6. Разработване на нови и/или подобряване на разработените предоставяни проиновативни услуги на предприятия и изследователски организации.
7. Изготвяне на анализи, изследвания, оценки и бизнес планове.
8. Предоставяне на услуги по инкубиране на стартиращи предприятия и стартиращи
иновативни (spin-off) предприятия, включително предоставяне на обучения, бизнес и
маркетингово консултиране, менторство и др.
9. Предоставяне на консултантски и други специализирани услуги на потенциални
ползватели и партньори на технологичния парк – напр. бизнес, научни, образователни и
изследователски екипи и предприятия, както и за персонала на научно-технологичния парк.
И др.

Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”
Обща информация за напредъка по Приоритетна ос 2
Стойностите на индикаторите за 2013 г., посочени в таблицата по-долу, отразяват
постигнатия напредък от изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Приоритетна ос 2 на ОПРКБИ.
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Таблица 9. Стойности на индикаторите за 2013 г. по Приоритетна ос 2
Показатели
Постигнати
резултати(1)

2007
0

2008
0

Показател 1
Нарастване на производствения
капацитет в подкрепените
предприятия (%)16

2009
Средно в
подкрепените
предприятия:
32,75 %

2010
Средно в
подкрепените
предприятия:
33,57%

Средно в
малките
предприятия:
30,33 %

Средно в
малките
предприятия:
40,91 %

Средно в
средните
предприятия:
40 %

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

Показател 2

Цел(2)
Изходно
положение(3)
Постигнати

0
0

0

0

+15%

0

0

0

0

2011
Средно в
подкрепените
предприятия:

2012
Средно в
подкрепените
предприятия:

37,25%

80,14 %

Средно в
малките
предприятия:

Средно в
малките
предприятия:

13,16 %

81,14 %

Средно в
средните
предприятия:
41,53%

Средно в
средните
предприятия:
81,04 %

Средно в
големите
предприятия:
87,61%

Средно в
големите
предприятия:
79,79 %

Средно в микро
предприятия:
42 %

Средно в микро
предприятия:
75,16 %

0

2013

2014

2015

Общо
37,25
%

+15%

+15%

0

0

16

Показател 1 „Нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия (%)“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение №
C(2012) 5768;
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Показатели
Дял на предприятия, които
използват общи и специализирани
консултантски услуги.
Преименуван
Брой подкрепени предприятия,
които използват специализирани
консултантски услуги17
Показател 3
Намаляване на средната възраст на
технологичното оборудване в
подкрепените предприятия.18

резултати
Цел
Изходно
положение

Постигнати
резултати
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

0
0

0

0

120

0

0

8,53 % средно в
подкрепените
предприятия,
като:
- малки
предприятия:
10,2 %;
- средни
предприятия:
3,55 %.

Средно в
подкрепените
предприятия:
20,34%

Средно в
подкрепените
предприятия:
12,58%

Средно в
подкрепените
предприятия:
29,82 %

Средно в
малките
предприятия:
13,02 %

Средно в
малките
предприятия:
10.44 %

Средно в
малките
предприятия:
30,70%

Средно в
средните
предприятия:
71,23%

Средно в
средните
предприятия:
12,58%

Средно в
средните
предприятия:
27,75 %

Средно в
големите
предприятия:
0,06%

Средно в
големите
предприятия:
9,96 %

Средно в
големите
предприятия:
12,86 %

Средно в микро
предприятия:

Средно в микро
предприятия:

Средно в микро
предприятия:

2013

2014

2015

Общо

580

580

12,58
%

17

Показател 2 „Дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги.“ е преименуван на „Брой подкрепени предприятия, които използват
специализирани консултантски услуги“ с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
18
Показател 3 „Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия.“ е отпаднал с измененията на оперативната програма,
одобрено с Решение № C(2012) 5768;
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Показатели

Показател 4
Брой на подкрепени МСП, които
въвеждат в употреба нови
технологии/ продукти

Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
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2007

2008

0
45,5%

0

0

0

2009

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

Преименуван
Брой на подкрепени предприятия,
които въвеждат в употреба нови
технологии/ продукти19

Показател 5
Брой сертификати въведени в
подкрепените предприятия.
Да се определи: брой сертификати,
получени от подкрепените
предприятия

Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати

2010
21,84 %
35,5%

2011
32 %

2012
47,82 %

65 МСП, в т.ч:

60 МСП, в т.ч:

131 МСП, в т.ч:

8 микро
предприятия
43 малки
предприятия
14 средни
предприятия

3 микро
предприятия
24 малки
предприятия
33 средни
предприятия

21 микро
предприятия
54 малки
предприятия
56 средни
предприятия

2013

2014

2015

30%

Общо
30%

247 МСП, в
т.ч:

508

24 микро
предприятия
119 малки
предприятия
104 средни
предприятия

0
0

0

0

60

550

0

0

8 броя
сертификати, в
т.ч:

172 броя
сертификати, в
т.ч:

151 броя
сертификати, в
т.ч:

246 броя
сертификати, в
т.ч:

135 броя
сертификати, в
т.ч:

6 броя
сертификати в
едно голямо
предприятие;

36 броя
сертификати в
големи
предприятия;

7 броя
сертификати в
големи
предприятия;

28 броя
сертификати в
големи
предприятия;

22 броя
сертификати в
големи
предприятия;

2 броя
сертификати в
две малки
предприятия.

89 броя
сертификати в
малки
предприятия.

76 броя
сертификати в
малки
предприятия.

102 броя
сертификати в
малки
предприятия.

60 броя
сертификати в
малки
предприятия.

29 броя
сертификати в

38 броя
сертификати в

49 броя
сертификати в

47 броя
сертификати в

550
712

19

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

Показател 6
Брой организации, участващи в
мрежата от организации в подкрепа
на бизнеса20
Показател 7
Процент предприятия/
предприемачи, които използват
услуги от мрежата от организации в
подкрепа на бизнеса21
Показател 8
Ниво на удовлетвореност на
предприятията, получили услуги от
консултантски организации22
Показател 9
Брой регионални бизнес
инкубатори създадени/ обновени
Преименуван

2007

Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
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на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

2008

2009

0

2010
средни
предприятия;

2011
средни
предприятия;

2012
средни
предприятия;

2013
средни
предприятия;

18 броя
сертификати в
микро
предприятия;
200

30 броя
сертификати в
микро
предприятия;

67 броя
сертификати в
микро
предприятия;

6 броя
сертификати в
микро
предприятия;

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

34

0

0

0

0

0
0

0

0

7%

0

0

0

0

0
0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

2015

Общо

537

537

0

0
68

0

68

0

0
20%

0

0

20%

0

0

0
4

4

0

0
2527

25-27

20

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;
21
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;
22
Показател 8 „Ниво на удовлетвореност на предприятията, получили услуги от консултантски организации.“ е отпаднал с измененията на оперативната програма,
одобрено с Решение № C(2012) 5768;
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Показатели
Брой подкрепени регионални бизнес
инкубатори създадени/ обновени23
Показател 10
Дял енергия от ВЕИ спрямо общото
количество енергия, потребявано от
подкрепените предприятия.
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2007
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

0

0

0

0

0

0

Цел
Изходно
положение

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

55

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Брой проекти, които въвеждат
енергийно
ефективни
технологии/процеси/решения26

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

0

0

0

0

Нов индикатор

Постигнати

Преименуван:
Инсталирана ВЕИ мощност в
подкрепените предприятия (kWh)24
Показател 11
Брой енергийно ефективни
технологии/процеси/решения,
въведени в подкрепените
предприятия25
Показател 12
Брой клъстери – създадени/
подкрепени вече съществуващи
Нов индикатор

Изходно
положение
Постигнати
резултати

0

0

0

2014

2015

0
33

0

0

0

33

0
250

250

0

0
23

0

Общо

13

13
332

0

23

332

0

23

Показател 9 „Брой регионални бизнес инкубатори създадени/ обновени“ е преименуван на „Брой подкрепени регионални бизнес инкубатори създадени/ обновени“ с
измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
24
Показател 10 „Дял енергия от ВЕИ спрямо общото количество енергия, потребявано от подкрепените предприятия.“ e преименуван на „Инсталирана ВЕИ мощност в
подкрепените предприятия (kWh)“ с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
25
Показател 11 „Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия.“ е отпаднал с измененията на оперативната програма,
одобрено с Решение № C(2012) 5768;
26
„Брой проекти, които въвеждат енергийно ефективни технологии/процеси/решения“ е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение №
C(2012) 5768;
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Показатели
Брой въведени ко-генерационни
инсталации
във
подкрепените
предприятия27
Нов индикатор
Километри
изградена/рехабилитирана
газова
връзка със съответното борудване28
Нов индикатор
Брой закупени и инсталирани
компресорни станции29

резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

0

0

2013

2014

2015

Общо

33

33

50

50

1

1

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

27

„Брой въведени ко-генерационни инсталации във подкрепените предприятия“ е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768;
„Километри изградена/рехабилитирана газова връзка със съответното борудване“ е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012)
5768;
28

29

„Брой закупени и инсталирани компресорни станции“ е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768.
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58,33% от индикаторите на ниво Приоритетна ос 2 са с нулеви стойности, поради
факта, че стойностите на индикаторите се измерват на база постигнат напредък,
вследствие приключило изпълнение на ДБФП, подадени окончателни отчети и
извършени окончателни плащания, а проектите, благодарение на които ще бъдат
постигнати целевите стойности, през отчетния период се намират или в процес на
изпълнение, или все още не са стартирали.
Показателите „Брой подкрепени регионални бизнес инкубатори създадени/
обновени“ и „Брой клъстери – създадени/ подкрепени вече съществуващи“ са с нулеви
стойности поради факта, че процедурите, благодарение на чието изпълнение ще бъдат
постигнати целите на тези индикатори, се намират в етап на изпълнение (BG161PO0032.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”; BG161PO003-2.4.01
"Подкрепа за развитието на клъстерите в България" и BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за
развитието на клъстерите в България"). Съответно резултатите от изпълнението на
проектите и постигането на целите на горецитираните индикатори ще бъде възможно за
проследяване не по-рано от края на 2015 г.
Нулеви са и стойностите на новите индикатори, чието въвеждане е наложено от
промяната на ОПРКБИ и включването на изграждането на междусистемна газова
връзка България-Сърбия, чието изпълнение стартира през 2013 г. През 2013 г. са
предприети мерки за преодоляване на идентифицираните трудностите/ рисковете,
свързани с изпълнението на проекта и са изготвени анализи и предложения за
разделяне на проекта на етапи, като е предвидено същинското изграждане на
газопровода да се осъществи в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност”
през програмния период 2014-2020.
При стойностите на индикаторите, проследяващи успеха на процедурите в
областта на въвеждане на енергийно ефективни решения в предприятията се отчита
минимален напредък, тъй като процедурите, допринасящи за постигане на стойностите
им се намират в процес на изпълнение (BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена
индустрия”) или продължават да са отворени за кандидатстване и през 2013 г.
(BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”), като оценката,
договарянето и изпълнението на проектите по тях предстои.
Като цяло, постигането на така заложените стойности на индикаторите по
Приоритетна ос 2 на ОПРКБИ е реално и осъществимо до края на 2015 г.
Преглед по процедури

Процедура
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична
модернизация на предприятията”
Целите на процедурата са насочени към модернизация на технологичното
оборудване, свързано с разширяване дейността на предприятието и повишаване на
конкурентноспособността му, и подкрепа за въвеждането на продуктова или процесова
иновация.
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Изпълнението на дейностите по проектите по всички договори за безвъзмездна
финансова помощ е приключило в началото на 2010 г. Изплатените средства до края на
2013 г. са 11 963 535.85 лв. (6 116 952.58 евро).
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, на етап „Техническа и
финансова оценка“ проектите получават 5 точки, в случай че реализацията им
допринася за опазване на околната среда и също 5 точки ако има принос към
енергийната ефективност и използване на ВЕИ.
За отчетния период са реализирани общо 3 проекта (по един за 2011, 2012 и
2013 г.), по които са подкрепени предприятия за технологично обновление с цел,
покриване на изискванията за опазване на околната среда.

Процедура BG161PO003-2.1.2-01 „Покриване на международно
признати стандарти”
Процедурата цели да насърчи въвеждането на системи за управление на
качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като
основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.
Процедурата е обявена на 17.10.2007 г., като изпълнението й е приключило през
2012 г. Към 31.12.2012 г. е приключило изпълнението на 129 договора, като по 123 от
тях са извършени окончателни плащания на стойност 4 379336 лв. (2 239153.29 евро).
По 6 от договорите за безвъзмездна финансова помощ извършените разходи не са
верифицирани и не са изплатени средства.
По процедурата с предимство се ползват проекти пряк резултат, от които е
постигане на положителен ефект върху околната среда. При извършване на Техническа
и финансова оценка се оценява „Принос на проекта за изпълнението на хоризонталните
политики на ЕС“ (опазване на околната среда, енергийна и ресурсна ефективност,
информационно общество и др.). По процедурата е било допустимо въвеждането на
ISO 14001, който определя изискванията към системата за управление на околната
среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на
организациите да постигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с
околната среда.
По процедурата през 2011 г. 4 предприятия са въвели системи за управление
на околната среда (вкл. ИСУ).

Процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно
признати стандарти”
Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление
на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като
основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.
Към 31.12.2013 г. изпълнението на сключените договори за безвъзмездна
финансова помощ по процедурата е приключило. От началото на изпълнение на
процедурата до края на отчетния период са прекратени общо 67 договора и са
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приключили успешно 114 договора с размер на БФП, възлизащ на 2 646 011.98 лв. (1
352 905.19 евро). Общата сума на платените средства към 31.12.2013 г. е 2 638 411.24
лева (1 349 018.94 евро) по 108 договора.
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, проектите ползват
приоритет ако имат резултат, от тях е постигане на положителен ефект върху околната
среда. При извършване на техническа и финансова оценка се оценява „Принос на
проекта за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС“ (опазване на околната
среда, енергийна и ресурсна ефективност, информационно общество и др.).
По процедурата е било допустимо и въвеждането на БДС EN ISO 14001:2004
(EMAS) - международен стандарт, който определя изискванията към системата за
управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за
управление, за да помогне на организациите да постигнат както икономическите си
цели, така и целите, свързани с околната среда.
По процедурата 27 предприятия са въвели системи за управление на
околната среда (вкл. ИСУ) през 2011 г. и 1 предприятие през 2012 г.

Процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в
малките и средни предприятия”
Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на
конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване
на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до
професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси,
продукти и услуги.
Към 31.12.2013 г. изпълнението на сключените ДБФП по процедурата е
приключило. По процедурата са прекратени общо 60 ДБФП с размер на договорената
БФП 41 969 538.93 лв. (21 459 013.67 евро), в резултат на което са изпълнени общо 112
договора. От подадените 112 финални отчета са одобрени и верифицирани дейности и
разходи по 111 ДБФП, като по един ДБФП УО не е одобрил дейностите и извършените
разходи.
Общата сума на платените средства към 31 декември 2013 г. е 51 518 463.96 лева
(26 341 376.40 eвро), като по 111 договора са извършени окончателни плащания.
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, приоритет получават
проекти пряк резултат, от които е постигане на положителен ефект върху околната
среда. При извършване на техническа и финансова оценка се оценява „Принос на
проекта за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС“ (опазване на околната
среда, енергийна и ресурсна ефективност, информационно общество и др.).
Подкрепените предприятия за технологично обновление с цел, покриване на
изискванията за опазване на околната среда са 81 за 2011 г. и 7 за 2012 г.

Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в
големи предприятия”
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Процедурата предоставя подкрепа за осъществяване на инвестиции в
съвременно оборудване, насочени към разширяване на дейността им, оптимизиране на
производствените и работни процеси, въвеждането на нови продукти, услуги и
процеси, и постигането на дългосрочна пазарна устойчивост.
Подписани са 42 договора за БФП. 33 големи предприятия успешно са
приключили изпълнението на проектите и са получили окончателно плащане. Общият
брой на прекратените договори по процедурата е 9. Изплатените средства към
31.12.2013 г. са 64 517 895.01 лв. (32 987 981.91 евро).
По процедурата приоритет получават проекти, пряк резултат от които е
постигане на положителен ефект върху околната среда. При извършване на техническа
и финансова оценка се оценява „Принос на проекта за изпълнението на хоризонталните
политики на ЕС“ (опазване на околната среда).
Подкрепените предприятия за технологично обновление с цел, покриване на
изискванията за опазване на околната среда са 14 за 2011 г. и 15 за 2012 г.

Процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки
и средни предприятия”
Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на
конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване
на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до
професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси,
продукти и услуги.
По процедурата са сключени 195 договора с обща стойност на предоставената
БФП 97 394 457.38 лева (49 796 995.33 евро). От началото на изпълнение на
процедурата до края на отчетния период са прекратени общо 47 договора. Изплатените
средства към 31.12.2013 г. са 67 653 949.99 лв. (34 591 445.95 евро).
Допустими за финансиране по процедурата са предприятия, които имат код на
основна икономическа дейност 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци,
рециклиране на материали”. При извършване на техническа и финансова оценка се
оценява „Принос на проекта за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС“
(опазване на околната среда). Максимален брой точки получават проекти, които имат
като пряк резултат от реализацията си постигане на положително въздействие върху
околната среда и другите хоризонтални политики.
Подкрепените предприятия за технологично обновление с цел, покриване на
изискванията за опазване на околната среда са 1 за 2011 г., 108 за 2012 г. и 23 за
2013 г.
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Процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в
големи предприятия”
Основна цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия
в България за постигането на технологична модернизация чрез насърчаване
изпълнението на инвестиционни проекти, пряко свързани с внедряването на
иновативни продукти, процеси, услуги и технологии като ключов фактор за
повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите
предприятия в страната.
Към 31.12.2013 г. един договор е в етап на изпълнение, приключени са 18
договора. Размерът на БФП по тях е 45 437 585.31 лв. (23 232 224.82 eвро). Прекратени
са 3 договора, с размер на БФП 9 681 539.78 лв. (4 950 092.69 евро). Общата сума на
платените средства към 31.12.2013 г. е 45 437 377.35 лв. (23 232 118.49 евро) по 18
договора, като по всички тях са извършени окончателни плащания.
Съгласно Насоките за кандидатстване, при извършване на техническа и
финансова оценка се оценява „Принос на проекта за изпълнението на хоризонталните
политики на ЕС“ и конкретно по отношение на околната среда.
Подкрепените предприятия за технологично обновление с цел, покриване на
изискванията за опазване на околната среда са 5 за 2012 г. и 12 за 2013 г.

Процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно
признати стандарти”
Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за
въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с
европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени
практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на
производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и
създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на
европейския и световен пазар. Процедурата цели да допринесе и за подобряване на
управленските и работни процеси в българските научно-изследователски организации,
чиито продукти и услуги се ползват от предприятията за развитие на дейността им и
повишаване на тяхната конкурентоспособност.
Към 31.12.2011 г. са сключени 224 договора с размер на БФП 17 893 552.48 лева
(9 148 968.44 евро). Общият брой на прекратените договори по процедурата е 42.
Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 13 247 733.80 лв. (6 773 562.63 евро).
По процедурата е било допустимо въвеждането на стандарт БДС EN ISO
14001:2005 (EMAS), който определя изискванията за система за управление на
околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да
помогне на организациите да постигнат както икономическите си цели, така и целите,
свързани с околната среда.
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При извършване на техническа и финансова оценка по процедурата се оценява
„Принос на проекта за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС“, вкл. по
отношение на околната среда.
Предприятията, които са въвели системи за управление на околната среда
(вкл. ИСУ) по процедурата са общо 49, от които 45 през 2012 г. и 4 през 2013 г.

Процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и
кооперации на хора с увреждания“
Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на
конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и
оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации,
свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Процедурата е обявена с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 19 558
300 лева (10 000 000 евро). Сключени са 22 договора за БФП през декември 2011 г. с
общ размер на безвъзмездната помощ – 4 990 383.31 лева (2 551 581.60 евро).
Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 2 830 944.35 лв. (1 447 461.06 евро).
При извършване на техническа и финансова оценка по процедурата се оценява
„Принос на проекта за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС“, вкл. по
отношение на околната среда.
Подкрепените предприятия за технологично обновление с цел, покриване на
изискванията за опазване на околната среда са 2 за 2012 г. и 7 за 2013 г.

Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки
и средни предприятия”
Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на
конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от
високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като
приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на
инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до
професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси,
продукти и услуги.
Съгласно решение от 30.09.2011 г. на КН на ОПК за неприсъствено вземане на
решение бюджетът на процедурата е увеличен с 1 337 617.59 лева (683 923.50 евро) и
по този начин общите налични средства по процедурата достигат до 99 129 117.59 лв.
(50 683 913.01 евро).
Общият брой на сключените договори по процедурата наброява 121, с обща
стойност на предоставената по тях БФП в размер на 98 796 380.20 лева (50 514 561.92
евро). Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 76 827 461.14 лв. (39 281 859.67 евро).
При извършване на техническа и финансова оценка по процедурата се оценява
„Принос на проекта за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС“, вкл. по
отношение на околната среда.
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Подкрепените предприятия за технологично обновление с цел, покриване на
изискванията за опазване на околната среда са 10 за 2012 г. и 82 за 2013 г.

Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно
признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”
Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа 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 като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране
на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната
дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност,
конкурентоспособни на европейския и световен пазар.
Общите налични средства по процедурата, съгласно Насоките за
кандидатстване, възлизат на 48 895 750 лв. (25 000 000 евро). Към 31.12.2013 г.
прекратените договори по процедурата са 14 броя с обща стойност на безвъзмездната
финансова помощ в размер на 3 483 893.15 лв. (1 781 313.60 евро), а приключилите
проекти 139. Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 26 793 509.63 лв. (13 699 514.08
евро).
Един от стандартите, които са били допустими за въвеждане по процедурата, е
за системи за управление по околна среда: БДС EN ISO 14001, който определя
изискванията за система за управление на околната среда, която може да се интегрира с
други изисквания за управление, за да помогне на организациите да постигнат както
икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда; и схемата EMAS –
европейски законодателен инструмент за подобряване на ефективността на
предприятията по отношение на опазването на околната среда, който включва всички
изисквания на ISO 14001 с няколко допълнения.
При извършване на техническа и финансова оценка по процедурата се оценява
„Принос на проекта за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС“, вкл. по
отношение на околната среда.
Общо 25 предприятия от подкрепените по процедурата са въвели системи
за управление на околната среда (вкл. ИСУ), всички през 2013 г.

Процедура BG161PO003-2.1.13„Технологична модернизация в малки
и средни предприятия” е обявена съгласно Заповед РД-16-1017/19.09.2011 г.
Сключени са общо 321 договора с общ размер на БФП - 229 066 890.40 лв. (117
121 837.81 евро). Прекратени са общо 22 договора, с размер на безвъзмездна помощ 13
892 127.32 лв. Към 31.12.2013 г. в етап на изпълнение са 137 договора. Подадени са 37
междинни и 203 финални отчета. Към 31.12.2013 г. плащанията по процедурата
възлизат на 106 593 177.44 лв.( 54 501 062.19 евро). Към същата дата са приключили
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изпълнение 162 проекта.
При извършване на техническа и финансова оценка по процедурата се оценява
„Принос на проекта за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС“, вкл. по
отношение на околната среда.
През 2013 г. са подкрепени 158 предприятия за технологично обновление с
цел, покриване на изискванията за опазване на околната среда.

Процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена енергия“
Общият размер на одобрените за финансиране проекти по процедурата е 77 141
826.10 лв. (39 442 594.39 евро). Сключени са общо 30 договора за безвъзмездна
финансова помощ. В процес на изпълнение са 27 договора – за отчетния период е
прекратен 1 договор по инициатива на бенефициента и 2 договора са успешно
приключили изпълнението си с извършени окончателни плащания от страна на УО.
Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 9 792 009.61 лв. (5 006 651.81 евро). В
резултат на изпълнението на двата приключили проекта са въведени 14 бр. енергийно
ефективни технологии/процеси/решения.
Основна цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на
големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху
околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с
производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, поефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като
ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на
големите предприятия в страната. Тази цел ще бъде постигната посредством
реализиране на специфичните цели на основните компоненти на процедурата, а
именно:
Специфична цел на Компонент 1 е да стимулира инвестициите за намаляване на
енергоемкостта, по-ефективното използване на отпадъчните продукти и производство
на продукти, подлежащи на рециклиране в големите предприятия с цел разширяване на
дейността и диверсификация на тяхната продукция;
Специфична цел на Компонент 2 е да стимулира инвестициите за подобряване
на енергийната ефективност в големите предприятия и предоставяне на достъп до
професионални съвети и консултации, пряко свързани с въвеждането на системи за
енергиен мениджмънт.
По процедурата, допустими за финансиране по Компонент 1 са следните
дейности:
а) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално
изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което
намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат, и/или
б) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално
изпитване) ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което е
свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти и
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обхваща намаляване на отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото
производство или чрез използването му за производство на нови продукти, и/или
в) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално
изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, за
производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци,
обхващащо намаляване или заместване използването на нерециклируеми и опасни
материали/компоненти при производството на продукт/и, както и производството на
продукти, чието използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват
условията на хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост на
опаковки.
Допустими за финансиране по Компонент 2 са:
а) Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително
чрез подмяна и/или
б) Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна на
енергоносителя, и/или
в) Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина, и/или
г) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално
изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, и/или
д) Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ), и/или
е) Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт, и/или
ж) Консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен
мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 16001 (Energy Management
Systems)/EN ISO 50001.
Съгласно т. 3.1.1. „Списък на документите за кандидатстване“ от Насоките за
кандидатстване, кандидатите следва да представят Решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или
Решение по оценка на въздействие върху околната среда или Комплексно
разрешително съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда– или
указания на компететния орган по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (в случай че при
подаване на проектното предложение кандидатът не разполага с решенията или
комплексното разрешително по настоящата буква „н”) – копие, заверено от кандидата
приложимо за дейностите по Компонент 1 букви б) и в).
Съгласно критерииите за техническа оценка на проектните предложения , т. II,
проектите получават 20 т. ако отговарят на критерий Опазване на околната среда
/ намаляване на енергоемкостта. При извършване на Техническа и финансова оценка
се оценява съответствие с хоризонталните политики на ЕС (равни
възможности/социално включване, използване на ИКТ, заетост).
В Насоките за кандидатстване е посочено също, че в случай, че в процеса на
техническа и финансова оценка, проектното предложение получи „0” точки при
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оценката по показател „Реалистичност на дейностите по проекта от гледна точка
постигане на заложените резултати”, по показател „Опазване на околната
среда/намаляване на енергоемкостта” или по показател „Реалистичност на
предвидените разходи”, посочени в таблицата за оценка по-долу (т. 4.1.2.1. и т. 4.1.2.2.
от Насоките за кандидатстване), както и в Приложение Д - Критерии и методология за
оценка на проектните предложения по процедурата, проектното предложение ще бъде
отхвърлено като несъответстващо на изискванията за качество на проектите по
процедурата.
През 2013 г. по процедурата са приключили 2 проекта като са въведени 14
енергоспестяващи технологии.

Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена
икономика“
Процедурата с общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 293 374 500
лв. (150 000 000 евро). Към 31.12.2013г. са сключени общо 178 договора с размер на
безвъзмездната финансова помощ 107 651 664.33 лв. (55 042 266.24 евро). Изплатените
средства към 31.12.2013 г. са 8 868 721.07 лв. (4 534 574.63 евро).
Съгласно т. 2.2.3. от Насоките за кандидатстване, видовете проекти/допустими
дейности са:
По компонент 1 „Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ”:
а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и
оборудване, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване,
както и на спомагателни материали и оборудване, които са необходими за тяхното
окомплектоване като работеща система, монтаж и/или въвеждане в експлоатация, с
изключение на включените в него машини, оборудване, съоръжения за производствени
цели.
б) Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до
намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или
са пряко свързани с и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по
проекта материали, машини, оборудване и съоръжения.
в) Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани с
и необходими за изпълнението на проекта, включително придобиване на
инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
г) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на когенерационни инсталации за собствени нужди.
д) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за
отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди
(соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична биомаса от
продукти, които не са включени в Анекс I от ДФЕС.
По Компонент 2 „Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна
помощ“:
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а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини,
оборудване, съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на
енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини,
оборудване, съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на допустимите
категории материали и оборудване.
б) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау
и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване по
буква а) ДМА.
Допустими по Компонент 2 са само проекти/дейности, които имат за свой
основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към една или повече от
следните цели:

Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг
отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната
дейност;

Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез
въвеждане на нови продукти/услуги;

Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в
съществуващо предприятие.
По Компонент 3 „Услуги, попадащи в режим „минимална помощ”:
а) Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност“) от
лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23а, ал. 1 и чл. 34а, ал. 1 от Закона
за енергийната ефективност.
б) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за
управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001
(Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
Интензитетът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата
се определя в зависимост от вида на предложените проекти, както следва:
1) За проекти, свързани с реализирането на инвестиции само съгласно Списъка
на допустимите категории материали и оборудване 30 - 30% от общата стойност на
допустимите разходи по проекта.
2) За проекти, които се основават на препоръките от извършен енергиен одит
(„обследване за енергийна ефективност“) – 40% от общата стойност на допустимите
разходи по проекта.

30

Списъкът на допустимите категории материали и оборудване съдържа описание на минимално
изискуемите характеристики на най-съвременното оборудване/материали/системи, налични на пазара в
областта на енергийната ефективност и ВЕИ, определени като допустими за финансиране по настоящата
процедура. Списъкът и измененията в него се утвърждават със заповед на ръководителя на договарящия
орган и се публикуват на следния интернет адрес: http://www.beeciff.org/cms/bg
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Към посочените по-горе стойности на интензитет на безвъзмездната финансова
помощ се добавят по 10 процентни пункта до достигане на максимално допустимия
интензитет от 50 % за всяка една от посочените по-долу характеристики на проекта:
1. Проектът се изпълнява в сектори на икономическа
дейност, определени като приоритетни за развитието на
българската икономика и/или сектори, които се характеризират
с висока енергийна интензивност спрямо средните за ЕС нива31
2. Проектът се основава на препоръките от извършен
енергиен одит („обследване за енергийна ефективност“) –
приложимо само при реализирането на инвестиции съгласно
Списъка на допустимите категории материали и оборудване.
3. Проектът предвижда закупуване на ко-генерационни
инсталации за собствени нужди.
4. Проектът предвижда въвеждане на системи за отопление и
вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени
нужди (соларни, геотермални, термопомпи или оползотворяване
на вторична биомаса от продукти, които не са включени в Анекс
I от ДФЕС).
5. Проектът предвижда смяна на горивна база (енергоносителя).
6. Проектът предвижда въвеждане на система за енергиен
мениджмънт.
7. Кандидатът има въведена система за управление на
предприятията съгласно следните стандарти: БДС EN 16001
(Energy Management Systems)/EN ISO 50001, EMAS (Схема на
Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС
EN ISO 14001 или БДС EN ISO 9001; или предвижда с
настоящия проект да въведе система за управление съгласно
стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management
Systems)/EN ISO 50001.

Добавка от 10
процентни пункта
за всяка една от
посочените
характеристики

Максималният интензитет на БФП в рамките на индивидуален проект заедно с
всички добавки не може да надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи
по проекта.
По процедурата за 2013 г. са въведени 13 енергоспестяващи технологии.

Процедура BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова
връзка Българи-Сърбия“
Индиректно, процедурата има принос за опазване на околната среда и
устойчивото развитие, т.к. нейна основна цел е чрез изграждане на междусистемната
връзка България-Сърбия да се осигури възможност за диверсификация на доставките на
31

Определени като приоритетни и/или сектори, които се характеризират с висока енергийна
интензивност са следните сектори/раздели/групи/класове/ съгласно КИД 2008 г. - С10.7, С10.82, С10.84,
С10.86, С13.1, С13.2, С13.3, С17, С20, С21, С22, С23.1, С23.2, С23.3, С23.4, С23.51, С24.4, С24.53,
С24.54, С25, С26, С27, С28, С29, С30.
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природен газ за България. С постигането на взаимно свързване със сръбската система,
България ще има достъп до газопреносната мрежа на Унгария и чрез него до мрежите
на страните в Централна и Западна Европа.
Индикативният бюджет по тази процедура е: 93 879 840 лв.
Допустими за финансиране са следните дейности:
1. Придобиване право на собственост върху земя и други недвижими имоти
(включително чрез отчуждаване), необходими за изграждане на междусистемната
газова връзка България - Сърбия, в частта й, попадаща на територията на Република
България - не повече от 10 на сто от общите допустими разходи на проекта;
2. Придобиване на ограничени вещни права, сервитути, право на преминаване и
на други права върху чужди имоти, изискващи се за изпълнение на проекта;
3. Изготвяне и получаване на необходимата документация за проектиране,
изграждане и въвеждане в експлоатация на междусистемната газова връзка България
– Сърбия, в частта й, попадаща на територията на Република България,
включително и на:
- извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания;
- свързани с процедури по промяна на предназначението на земите и
преминаване през горски територии, върху които ще се изгражда газопровода;
- свързани с приемане на нови или изменение на действащи устройствени
планове;
- задание и тръжна документация за проектиране и изграждане на газовата
връзка;
- изготвяне на инвестиционен проект; оценка на съответствието на проектната
документация със съществените изисквания към строежа; издаване на виза за
проектиране; съгласуване и одобряване на инвестиционния проект;
- други документи свързани с издаването на разрешение за строеж;
- тестване и изпитване на изградените съоръжения;
- актове и протоколи по време на строителството;
- въвеждане в експлоатация и получаване на разрешение за ползване на строежа.
4. Строително-монтажни работи за изграждане и свързване на газовата връзка,
включително на необходимите обекти, съоръжения, сгради, системи, инсталации,
далекосъобщителни мрежи, техническа инфраструктура и др.
5. Aвторски надзор и строителен надзор и изпълнение на предписанията;
6. Възстановяване на земята, върху която са извършени СМР в първоначалния си
вид годна за ползване, възстановяване на растителността/озеленяване;
7. Придобиване на дълготрайни материални активи (включително машини,
съоръжения, оборудване, апаратура, устройства и др.), необходими за изграждане на
газовата връзка, включително всички преки дейности/разходи, които са необходими за
привеждането им в работно състояние и в съответствие с тяхното предназначение; и др.
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Индикаторите за екологично съответствие, които са посочени в Становище
по екологична оценка № 5-4/2007 не са приложими по процедурата. Същата е
разгледана в доклада предвид индиректният и принос към опазване на околната
среда и устойчивото развитие.

Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България”
Процедурата е с общ бюджет в размер на 29 337 450 лв. (15 000 000 евро).
Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 2 266 882.01 лв. (1 159 056.15 евро).
При извършване на техническа и финансова оценка по процедурата се оценява
„Принос на проекта за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС“ (опазване на
околната среда и др.).
По процедурата през 2013 г. са въведени 6 системи за производство на
енергия от възобновяеми енергийни източници.

Процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България”
Общите налични средства по процедурата възлизат на 19 558 300 лв. (10 000 000
евро). В резултат от проведената в периода 16.08.2013 г. - 10.12.2013 г. процедура по
договаряне е установено, че 42 от кандидатите отговарят на изискванията за
допустимост, с оглед на което с тях са сключени договори за безвъзмездна финансова
помощ със стойност на БФП в размер на 19 351 105.33 лв. ( 9 894 063.05 евро).
Изпълнението на индикаторите ще бъде докладвано в следващия тригодишен
доклад, т.к. към 31.12.2013 г. няма приключили проекти.
Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията“
Обща информация
Правителството на Република България е направило избор за изпълнение на
Инициативата JEREMIE чрез създаването на Холдингов Фонд, съгласно член 44 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006, който предвижда възлагане директно на Европейския
инвестиционен фонд (ЕИФ), като ЕИФ бе определен за мениджър на Холдинговия
фонд в рамките на инициативата JEREMIE.
Стойностите на индикаторите в таблицата по-долу отразяват напредъка през
2013 г. относно избрани Финансови посредници по финансовите инструменти, които са
в процес на изпълнение през отчетния период: Фонд за рисков капитал, Гаранции,
покриващи загуби на портфейл от заеми, Фонд за инвестиции в компании в етап на
растеж
(прекратен),
Мецанин
фонд,
Инструмент
за
промотиране
на
предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране и Инструмент,
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предоставящ финансиране чрез поделяне на риска.
С изменениe на ОПК, одобрено с Решение № C(2012) 5768 от 10.08.2012 г., ЕК
приема промени на индикаторите за отчитане на постигнатите резултати по
приоритетната ос. Промените се изразяват в отпадане на част от индикаторите и
оптимизиране на един от тях, с оглед превръщането им в измерими индикатори на база
обстоен анализ от страна на УО и ЕИФ в качеството му на мениджър на Холдинговия
фонд по Инициативата JEREMIE в България. С цел проследимост на постигнатия
материален напредък по приоритетната ос от самото начало на периода за изпълнение
на ОПК до края на 2013 г., в таблицата ще бъде запазена информацията, отчетена до
момента на настъпване на промяната по индикатори, които са отпаднали на база
горепосоченото Решение на ЕК.
Таблица 10. Стойности на индикаторите за 2013 г. по Приоритетна ос 3
Индикатори – Ос 3
32

Индикатор
Нарастване %
предприятия, които
получават заеми
33

Индикатор
Дял на Фондове за рисков
капитал в източниците за
финансиране

Постигнат
резултат
Цел
Изходно
положение
Постигнат
резултат
Цел
Изходно
положение

2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0
37%
(2006)

0

0

0

0*

0

40%

0

0

0

0

0

0

0

0.5%

35

Индикатор
Брой инвестиционни
проекти, подкрепени от

2013

2014

2015

Общо
0

43%

43%

0.6%

0.6%

0*

0

0.4%

Постигнат
резултат

0

0

0

0

Цел

0

0

0

20%
(банки)
11%
(лизинг

0

0

0

34

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

2012

Изходно
положение

18%
(банки)
10%
(лизинг)

Постигнат
резултат

0

0**

0
23%
(банки)
13%
(лизинг

0

23%
(банки)
13%
(лизинг

0

32

Индикаторът е отпаднал от ОПК,с Решение на КОМИСИЯТА от 10.8.2012 г. за изменение на Решение C(2007) 4500 за приемане на
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за финансиране от Европейския
фонд за регионално развитие по цел „Сближаване“ в България CCI 2007BG161PO003 - Брюксел, 10.8.2012 г. C(2012) 5768 final, във
връзка с искано от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13.12.2011 г.
33
Индикаторът е отпаднал от ОПК с Решение на КОМИСИЯТА от 10.8.2012 г. за изменение на Решение C(2007) 4500 за приемане на
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за финансиране от Европейския
фонд за регионално развитие по цел „Сближаване“ в България CCI 2007BG161PO003 - Брюксел, 10.8.2012 г. C(2012) 5768 final, във
връзка с искано от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13.12.2011 г .
34
Индикаторът е отпаднал от ОПК с Решение на КОМИСИЯТА от 10.8.2012 г. за изменение на Решение C(2007) 4500 за приемане на
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за финансиране от Европейския
фонд за регионално развитие по цел „Сближаване“ в България CCI 2007BG161PO003 - Брюксел, 10.8.2012 г. C(2012) 5768 final, във
връзка с искано от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13.12.2011 г.
35
Индикаторът е отпаднал от ОПК с Решение на КОМИСИЯТА от 10.8.2012 г. за изменение на Решение C(2007) 4500 за приемане на
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за финансиране от Европейския
фонд за регионално развитие по цел „Сближаване“ в България CCI 2007BG161PO003 - Брюксел, 10.8.2012 г. C(2012) 5768 final, във
връзка с искано от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13.12.2011 г.
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Индикатори – Ос 3
подпомогнатите фондове
за рисков капитал

36

Индикатор
Брой създадени/развити
финансови инструменти

Индикатор 137
Брой създадени/ развити
финансови продукти
Индикатор 238
Брой предприятия,
подкрепени чрез дългови
продукти
Индикатор 339
Брой предприятия,
подкрепени чрез фондове за
рисков капитал
Индикатор 440
Брой стартиращи
предприятия, подкрепени
чрез финансови продукти
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2007

2008

2009

2010

Цел

0

0

0

10

Изходно
положение

0

0

0

0

0

0

0

0

5

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

2011

2012

2013

2014

2015

20

Общо

20

5

0
8

8

1

7

0

0
0

4

2

0

5

0

0
81

0

1307

3630

0

5018
2000

0
20
0

0

0

0

0
0

73
158

20
0

53

53

73
195

0

* Стойностите на индикатори 1, 2 и 4 са нулеви, тъй като към края на 2011 г. все още няма сключени договори с финансови
посредници за съответните инструменти.
** Индикаторът не може да бъде отчетен на ниво Приоритетна ос. В допълнение в представеният пред ЕК проект за
36

Индикаторът е отпаднал от ОПК с Решение на КОМИСИЯТА от 10.8.2012 г. за изменение на Решение C(2007) 4500 за приемане на
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за финансиране от Европейския
фонд за регионално развитие по цел „Сближаване“ в България CCI 2007BG161PO003 - Брюксел, 10.8.2012 г. C(2012) 5768 final, във
връзка с искано от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13.12.2011 г. .
37
Индикаторът е добавен в ОПК, с Решение на КОМИСИЯТА от 10.8.2012 г. за изменение на Решение C(2007) 4500 за приемане на
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за финансиране от Европейския
фонд за регионално развитие по цел „Сближаване“ в България CCI 2007BG161PO003 - Брюксел, 10.8.2012 г. C(2012) 5768 final, във
връзка с искано от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13 декември
2011 г.
38
Индикаторът е добавен в ОПК, с Решение на КОМИСИЯТА от 10.8.2012 г. за изменение на Решение C(2007) 4500 за приемане на
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за финансиране от Европейския
фонд за регионално развитие по цел „Сближаване“ в България CCI 2007BG161PO003 - Брюксел, 10.8.2012 г. C(2012) 5768 final, във
връзка с искано от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13 декември
2011 г.
39
Индикаторът е добавен в ОПК, с Решение на КОМИСИЯТА от 10.8.2012 г. за изменение на Решение C(2007) 4500 за приемане на
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за финансиране от Европейския
фонд за регионално развитие по цел „Сближаване“ в България CCI 2007BG161PO003 - Брюксел, 10.8.2012 г. C(2012) 5768 final, във
връзка с искано от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13 декември
2011 г.
40
Индикаторът е добавен в ОПК, с Решение на КОМИСИЯТА от 10.8.2012 г. за изменение на Решение C(2007) 4500 за приемане на
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за финансиране от Европейския
фонд за регионално развитие по цел „Сближаване“ в България CCI 2007BG161PO003 - Брюксел, 10.8.2012 г. C(2012) 5768 final, във
връзка с искано от страна на УО изменение на ОПК, одобрено на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13 декември
2011 г.
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изменение на ОПК, одобрен на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13 декември 2011 г., така посоченият
индикатор е отпаднал.

По Приоритетна ос 3 индикатор Брой предприятия, подкрепени чрез дългови
продукти е отчетен значителен напредък в постигане на целевите стойности, като в
действителност е налице преизпълнение на заложената целева стойност, което се
дължи от една страна от добрите темпове на изпълнение и на двата заемни
инструменти („Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ (JER 009/2) и
„Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне на риска“ (JER 009/6)).
Изпълнението по втория дългов инструмент (Инструмент, предоставящ финансиране
чрез поделяне на риска (JER 009/6)) стартира реално в началото на 2013 г., след
подписването на първите оперативни споразумения с четири банки в края на 2012 г. и с
включването на още три банки в средата на 2013 г. следва да се отчете значителен
напредък при изпълнението на инструмента към края на 2013 г. – подкрепени 1143 бр.
МСП и отдадени над 1250 кредита.
Към края на отчетния период отчетената стойност по индикатори: Брой на
предприятията, подкрепени от фондове за рисков капитал и Брой на стартиращите
предприятия, подкрепени от финансовите продукти е относително ниска, спрямо
поставените целеви стойности, но това се дължи главно на факта, че през 2013 г. реално
в изпълнение е единствено „Инструмент за промотиране на предприемачеството и
предоставяне на първоначално финансиране“ (JER 009/5), който стартира в края на
2012 г., когато са подписани оперативните споразумения с избраните два финансови
посредника.
Напредъкът по останалите капиталови инструменти е по-слаб поради трудности
в набиране на частен капитал. Във връзка с преодоляване на това затруднение е
разработен и обявен нов финансов инструмент „Фондове за съ-инвестиране“, при който
на ниво предприятие финансовия посредник следва да инвестира 50% публично
финансиране и останалите 50% следва да бъдат частно финансиране (съфинансиране),
като е предвидено да бъдат избрани максимално два финансови посредника.
Основна част от усвоения ресурс по приоритетна ос 3 към края на 2013г. се
дължи на дълговите инструменти и фактът, че през 2013 г. те са почти изчерпани,
показва, че има сериозно търсене на заемен капитал и тези инструменти могат успешно
да се приложат и през програмен период 2014-2020. Финансовите инструменти
притежават висок потенциал и възможности, като генерират значителен интерес от
страна на бизнеса. Приоритетна ос 3 показва високо ниво на успеваемост в процеса на
усвояване на средства и постигане на заложените индикатори.
Инструментите по приоритетна ос 3 нямат пряка екологична насоченост. За
отчетния период по оста не е възможно да бъдат отчетени заложените индикатори
в Становището по екологична оценка (ЕО) №5-4/2007 на МОСВ. Това ще бъде
извършено в следващият доклад, който следва да се предостави през 2016 г.
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Обобщение
На база на извършеният преглед на резултатите от изпълнението на процедурите
за предоставяне на БФП в рамките на отчетния период може да се направи извод, че
реализираните проекти по ОПРКБИ имат принос към опазването на околната среда и
устойчивото развитие.
В рамките на Приоритетна ос 1 по програмата за отчетния период са
подкрепени общо 47 иновационни проекти (по 12 за 2011 и 2012 г., и 23 за 2013 г.) като
броят подкрепени предприятия, въвели или разработили иновации, които отговарят на
изискванията за опазване на околната среда е 46. Следователно процентът на екоиновациите от общия брой подкрепени иновационни проекти е 97,8%.
В рамките на Приоритетна ос 2 по програмата за отчетния период са
подкрепени общо 654 предприятия, чиито проекти са имали принос към опазването на
околната среда.
Общо 528 са подкрепените предприятия за технологично обновление с цел
покриване на изискванията за опазване на околната среда, от които 97 през 2011 г., 148
през 2012 г. и 283 през 2013 г.
Подкрепените предприятия, въвели системи за управление на околната среда са
общо 106 като през 2011 г. те са 31, през 2012 г. са 46, а през 2013 г. са 29.
През отчетния период няма подкрепени предприятия, разработващи продукти с
присъден знак екомаркировка.
14 са въведените енергоспестяващи технологии в подкрепените предприятия,
като всички са реализирани през 2013 г.
Въведените системи в подкрепените предприятия за производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници са 6 - всички през 2013 г.
Обобщението на данните е представено в Таблица 11.
По отношение на индикаторите за въздействие върху околната среда, които
трябва да се отчитат съгласно Становище по ЕО № 5-4/2007, следва да се посочи, че по
Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Конкурентоспособност”,
предприятията бенефициенти по процедурите за предоставяне на безвъзмездна
финансова не са заложили базови стойности, спрямо които да се отчитат посочените
индикатори, поради което данните за индикаторите за въздействие върху околната
среда не могат да бъдат регистрирани и анализирани.
Таблица 11. Индикатори за екологично съответствие на изпълнението на програмата
– изпълнение към 31.12.2013 г.
Индикатор
Единица мярка и резултат
Приоритетна ос 1
Иновации, отговарящи на изискванията за
брой/годишно
опазване на околната среда, разработени и
12 за 2011 г.
внедрени от подкрепените предприятия
12 за 2012 г.
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% екоиновации от общия брой подкрепени
иновационни проекти

Приоритетна ос 2
Подкрепени предприятия за технологично
обновление с цел, покриване на изискванията
за опазване на околната среда
Предприятия, въвели системи за управление
на околната среда (вкл. ИСУ)

Продукти с присъден знак екомаркировка

Въведени енергоспестяващи технологии
Въведени системи за производство на
енергия от възобновяеми енергийно
източници
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22 за 2013 г.
% / годишно
100 % за 2011 г.
100% за 2012 г.
95,8% за 2013 г.
брой/годишно
97 през 2011 г.
148 през 2012 г.
283 през 2013 г.
брой/годишно
31 през 2011 г.
46 през 2012 г.
29 през 2013 г.
брой/годишно
През отчетния период няма
предприятия, които да са
кандидатствали с подобен проект.
брой/годишно
14 през 2013 г.
брой/годишно
6 през 2013 г.

IV.
ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА
МЕРКИТЕ
ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,
НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА
ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ
НЕБЛАГОПРИЯТНИ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА
Целта на подкрепата в рамките на ОПРКБИ е да развие потенциала за
конкурентно и ефективно производство и бизнес, да допринесе за увеличаване на
икономическия ефект и да подпомогне необходимите структурни промени с оглед
постигането на устойчив напредък и приемливо сближаване в края на програмния
период. За постигане на тези цели програмата подкрепя дейности, насочени към
развитие на производителността на малките и средни предприятия, както и за развитие
на иновациите и новите технологии, и за подобряване на бизнес средата. Оперативната
програма допринася и за достигането на общите за ЕС хоризонтални цели, като
опазване на околната среда, равни възможности и развитие на информационното
общество.
Като цяло, изпълнението на всеки проект по ОПРКБИ води не само до
повишаване на конкурентоспособността на съответното предприятие, но и до
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намаляване на натиска върху околната среда посредством оптимизиране на
производствените процеси или продуктите от дейността чрез въвеждането на
иновативни продукти или процеси, повишаване на енергийната и ресурсната
интензивност, намаляване на вредните емисии или друго.
Към 31.12.2013 г. изпълнението на мерките за предотвратяване, намаляване или
възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия върху околната
среда е следното:
Мярка I.1. от Становище по ЕО № 5-4/2007: „Проектите, предвиждащи
инвестиционни предложения/планове, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на Закона
за опазване на околната среда) или оценка на съвместимостта (по реда на Закона за
биологичното разнообразие) да се одобряват само след положително решение по
ОВОС/становище по ЕО и при съобразяване с препоръките в извършените оценки,
както и с решението по ОВОС/становище по ЕО. Проектите за добив на енергия от
вятър да бъдат съобразени със съществуващите миграционни пътища и коридори на
животински видове, при отчитане на кумулативния ефект и без да се допуска
увреждане на биологичното разнообразие.“
Изпълнение на мярката: Реализираните проекти по процедури по ОПРКБИ не
са предвиждали инвестиционни предложения/планове, за които се изисква ОВОС/ЕО
(по реда на Закона за опазване на околната среда) или оценка на съвместимостта (по
реда на Закона за биологичното разнообразие).
Най-мащабните проекти по програмата са реализирани по процедурите
BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”
и BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“.
BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“
Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната проиновативна инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и
консултантска подкрепа за създаването на първият научно-технологичен парк в
България, с цел идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и
проекти, които водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и
услуги и по този начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока
добавена стойност.
Съгласно Решение № РД-16-13/08.01.2013 г. на Главния директор на ГД
"Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган
на ОПРКБИ, докладът на Оценителната комисия от извършена оценка на проектно
предложение с регистрационен номер BG161PO003-1.2.05-0001 по процедурата е
одобрен. Началната дата на изпълнение на проекта е 10.01.2013 г. Съгласно Решение №
СО-09-ПР/2014 г. от 15.01.2014 г. на Министерство на околната среда и водите, РИОСВ
– София, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
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върху околната среда, НЕ следва да се извършва оценка на въздействието върху
околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуваща
и изграждане на нови сгради за нуждите на „Научно-технологичен парк“, м. “НПЗ
Изток“ и м. „Къро“, район „Младост“, Столична община, което няма вероятност да
окаже значително отрицателно въздействие върху прирордни местообитания на видове,
предмет на опазване в защитени зони. (Приложение 6.)
BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България
– Сърбия”
Основна цел на процедурата е чрез изграждане на междусистемната връзка
България-Сърбия да се осигури възможност за диверсификация на доставките на
природен газ за България. С постигането на взаимно свързване със сръбската система,
България ще има достъп до газопреносната мрежа на Унгария и чрез него до мрежите
на страните в Централна и Западна Европа.
Съгласно Решение № РД-16-1799/20.12.2012 г. на Главния директор на ГД
"Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган
на ОП "Конкурентоспособност" е одобрен докладът на Оценителната комисия.
Съгласно Решение № 48-ПР/2012 г. от 18.09.2012 г. на Министерство на
околната среда и водите, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка
на въздействието върху околната среда, НЕ следва да се извършва оценка на
въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за
„Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия“ по две алтернативни
трасета на газопровода, което няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху прирордни местообитания на видове, предмет на опазване в
защитени зони. (Приложение 7.)
BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена енергия“
Основна цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на
големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху
околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с
производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, поефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като
ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на
големите предприятия в страната.
Съгласно т. 3.1.1. „Списък на документите за кандидатстване“ от Насоките за
кандидатстване, кандидатите следва да представят Решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или
Решение по оценка на въздействие върху околната среда или Комплексно
разрешително съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда– или
указания на компететния орган по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (в случай че при
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подаване на проектното предложение кандидатът не разполага с решенията или
комплексното разрешително по настоящата буква „н”) – копие, заверено от кандидата
приложимо за дейностите по Компонент 1 букви б) и в).
Останалите процедури по ОПРКБИ, обявени в отчетния период, поради
естеството на подкрепата по тях, не предвиждат инвестиционни
предложения/планове, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на Закона за
опазване на околната среда) или оценка на съвместимостта (по реда на Закона за
биологичното разнообразие.
Мярка I.2. от Становище по ЕО № 5-4/2007: Да се дава приоритет на проекти,
които предвиждат:
2.1. внедряване на малкоотпадъчни и безотпадъчни технологии; съобразяване с
йерархията при управление на отпадъците; мерки, прилагащи най-добрите
производствени практики“ и „най-добрите налични технологии“ при управление на
дейностите с отпадъците; ноу-хау и други водо-, енерго- и материало-спестяващи
технологии;
2.2. насърчаване на въвеждането на системи за управление на околната среда
(включително и за интегрирани системи за управление (ИСУ)) и подпомагане на
процеса на присъждане на екомаркировка.
Изпълнение на мярката:
По т. 2.1.
Една от основните цели на стратегията на ОПРКБИ е да се насърчи въвеждането
от предприятията в страната на екологични, безотпадни, енергийно спестяващи
производствени технологии, за да се намалят значително енергоемкостта и
неблагоприятните екологични ефекти, като по този начин се допринесе за устойчивото
развитие.
В обявените до 31.12.2013 г. процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ се предвижда постигане на цели, свързани с изпълнението на
хоризонталните политики на ЕС, една от които е опазването на околната среда.
Съответствието с хоризонталните политики на ЕС е заложено като критерий за оценка
при извършването на техническа и финансова оценка на проектните предложения.
Кандидатите получават допълнителни точки, в случай че при разработване на
проектното предложение и попълване на Формуляра за кандидатстване са обосновали
пряката връзка на проекта с опазването на околната среда или неговото непряко, но
положително влияние върху околната среда. Дава се приоритет на проекти, насочени
към развитие и внедряване на малкоотпадъчни и на безотпадъчни процеси,
водоспестяващи и енергоспестяващи технологии, като методологията за оценка на
проектите гарантира подбора на такива, които прилагат „най-добрите практики” и
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„най-добрите технологии”, включително и по отношение на опазване на околната
среда.
В рамките на процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в
малки и средни предприятия”, допустими за финансиране по процедурата са
предприятия, които имат код на основна икономическа дейност 38 „Събиране и
обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали”, което е индикатор, че
Оперативна програма „Конкурентоспособност” чрез подкрепата, която предоставя, в
голяма степен цели да предотврати и намали негативното влияние, което дейността на
българските предприятия би могла да има върху околната среда.
При извършване на техническа и финансова оценка се оценява „Принос на
проекта за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС“ (опазване на околната
среда). Максимален брой точки получават проекти, които имат като пряк резултат от
реализацията си постигане на положително въздействие върху околната среда и
другите хоризонтални политики.
Подкрепените предприятия за технологично обновление с цел, покриване на
изискванията за опазване на околната среда по процедурата са 1 за 2011 г., 108 за 2012
г. и 23 за 2013 г.
По процедурата BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи
предприятия” подкрепените предприятия за технологично обновление с цел,
покриване на изискванията за опазване на околната среда са 5 за 2012 г. и 12 за 2013 г.
По процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия” основна цел е да допринесе за повишаване на
конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от
високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като
приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на
инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до
професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси,
продукти и услуги. Подкрепените предприятия за технологично обновление с цел,
покриване на изискванията за опазване на околната среда са 10 за 2012 г. и 82 за 2013 г.
от общо 94 приключени договора.
Основна цел на процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена
енергия“ е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в
България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез
насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти,
подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно използване на
отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за
повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите
предприятия в страната.
Допустимите дейности по процедурата са посочени при представянето и в
предходния раздел.
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Съгласно критериите за техническа оценка на проектните предложения , т. II,
проектите получават 20 т. ако отговарят на критерий „Опазване на околната
среда / намаляване на енергоемкостта“. При извършване на Техническа и финансова
оценка се оценява съответствие с хоризонталните политики на ЕС (равни
възможности/социално включване, използване на ИКТ, заетост).
В Насоките за кандидатстване е посочено също, че в случай, че в процеса на
техническа и финансова оценка, проектното предложение получи „0” точки при
оценката по показател „Реалистичност на дейностите по проекта от гледна точка
постигане на заложените резултати”, по показател „Опазване на околната
среда/намаляване на енергоемкостта” или по показател „Реалистичност на
предвидените разходи”, проектното предложение ще бъде отхвърлено като
несъответстващо на изискванията за качество на проектите по процедурата.
През 2013 г. по процедурата са приключили 2 проекта като са въведени 14 бр.
енергийно ефективни технологии/процеси/решения.
По процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ се подкрепя реализирането на проекти, свързани с подобряване на
ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии,
използвани в малките и средни предприятия, както и с намаляване на енергоемкостта и
неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване на полезни за околната
среда, намаляващи отпадъците и енергоспестяващи производствени технологии. През
2013 г. са приключили успешно 13 проекта като са въведени 13 енергоспестяващи
технологии. Допустимите дейности и бюджета по процедурата са описани в
предходния раздел.
По процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ за 2013 г. са въведени 13 енергоспестяващи технологии. Допустимите
дейности, бюджета и приоритизиране по процедурата са описани в предходния раздел.
По процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в
България” през 2013 г. са въведени 6 системи за производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници.
По т. 2.2.
Обявената през 2007 г. процедура BG161PO003-2.1.2-01 „Покриване на
международно признати стандарти” цели да насърчи въвеждането на системи за
управление на качеството и международно признати стандарти в българските
предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие. По
процедурата е било допустимо въвеждането на ISO 14001, който определя
изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се
интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да
постигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда. По
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процедурата през 2011 г. 4 предприятия са въвели системи за управление на околната
среда (вкл. ИСУ).
Принос за изпълнение на мярката има и обявената през 2008 г. процедура
BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” , чиято
основна цел също е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и
международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за
тяхното конкурентноспособно развитие.
Проектите ползват приоритет по процедурата ако имат като пряк резултат от
реализацията си постигане на положителен ефект върху околната среда. По
процедурата е било допустимо и въвеждането на БДС EN ISO 14001:2004 (EMAS) международен стандарт, който определя изискванията към системата за управление на
околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да
помогне на организациите да постигнат както икономическите си цели, така и целите,
свързани с околната среда. По процедурата 27 предприятия са въвели системи за
управление на околната среда (вкл. ИСУ) през 2011 г. и 1 предприятие през 2012 г.
По процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати
стандарти” е обявена на 01.07.2010 г. е било допустимо въвеждането на стандарт БДС
EN ISO 14001:2005 (EMAS), който определя изискванията за система за управление на
околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да
помогне на организациите да постигнат както икономическите си цели, така и целите,
свързани с околната среда. Предприятията, които са въвели системи за управление на
околната среда (вкл. ИСУ) по процедурата са общо 49, от които 45 през 2012 г. и 4 през
2013 г.
По процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, обявена през
2011 г., един от стандартите, които са били допустими за въвеждане по процедурата е
за системи за управление по околна среда: БДС EN ISO 14001, който определя
изискванията за система за управление на околната среда, която може да се интегрира с
други изисквания за управление, за да помогне на организациите да постигнат както
икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда; и схемата EMAS
(Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране) – европейски
законодателен инструмент за подобряване на ефективността на предприятията по
отношение на опазването на околната среда, който включва всички изисквания на ISO
14001 с няколко допълнения. Общо 25 предприятия от подкрепените по процедурата са
въвели системи за управление на околната среда (вкл. ИСУ), всички през 2013 г.
3. Мярка: „Препоръчва се с предимство да се подкрепят проекти, насочени към:
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3.1. подпомагане на МСП при развитие на нови сектори, създаване на малки
иновативни компании, които ще подпомагат прехода към по-устойчива и
природозащитна икономика;
3.2. изграждане на информационни и консултантски системи за трансфер на ноухау, опит и практики в областта на екологично чисти, енергоспестяващи производства
и оползотворяване на ВЕИ;
3.3. изграждане на мрежи и бизнес-центрове, които развиват и прилагат
принципа за опазване на околната среда и устойчивото развитие;
3.4. насочване на вниманието на мениджърите към опазването на околната
среда.“

Изпълнение на мярката:
По т. 3.1. подпомагане на МСП при развитие на нови сектори, създаване на
малки иновативни компании, които ще подпомагат прехода към по-устойчива и
природозащитна икономика:
Както бе посочено по-горе, при прегледа на процедурите по приоритетна ос 1,
по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на
стартиращи иновативни предприятия", приоритет при оценката на проектните
предложения е даван на проектни предложения, разработващи иновационна идея,
свързана с опазване на околната среда (вкл. енергийна ефективност и
оползотворяване на възобновяеми енергийни източници), разкриващи или с потенциал
за разкриване на значителен брой нови и/ или качествени работни места, както и
проектни предложения в следните области (според приоритетите заложените в
Националната програма за реформи 2007-2009 г.):
- Информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
- Генетика, протеомика и медицина;
- Растителна и животинска генетика и биотехнологии;
- Точно машиностроене;
- Модерни технологии в класическата и атомната енергетика;
- Нанотехнологии, наноматериали и микроелектроника.
В Насоките за кандидатстване по процедурата изрично е посочено, че няма да
бъдат финансирани проекти, застрашаващи околната среда.
По процедури BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от
стартиращи
предприятия”,
BG161PO003-1.1.06
„Подкрепа
за
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” и
BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи
офиси за технологичен трансфер" предимство се дава на проекти за разработване на
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иновативни идеи в следните области: - Информационни технологии; - Еко и
енергоспестяващи технологии; - Технологии, свързани със здравето.
По процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация
на предприятията” се присъждат допълнителен брой точки по критерии
„Принадлежност към високо- или средно технологични, съответно високо- или среднонаукоемки сектори„ както и „Принос към опазване на околната среда“.
Процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малките и
средни предприятия” също допринася за изпълнението на мярката. Нейна основна цел
е била да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и
средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и
оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации,
свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, приоритет получават
проекти пряк резултат, от които е постигане на положителен ефект върху околната
среда. Подкрепените предприятия за технологично обновление с цел, покриване на
изискванията за опазване на околната среда са 81 за 2011 г. и 7 за 2012 г.
По процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи
предприятия” приоритет получават също проекти, пряк резултат от които е постигане
на положителен ефект върху околната среда. Подкрепените предприятия за
технологично обновление с цел, покриване на изискванията за опазване на околната
среда по тази процедура са 14 за 2011 г. и 15 за 2012 г.
По процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации
на хора с увреждания“ подкрепените предприятия за технологично обновление с цел,
покриване на изискванията за опазване на околната среда са 2 за 2012 г. и 7 за 2013 г.
По т. 3.2. изграждане на информационни и консултантски системи за
трансфер на ноу-хау, опит и практики в областта на екологично чисти,
енергоспестяващи производства и оползотворяване на ВЕИ и по т. 3.3. изграждане
на мрежи и бизнес-центрове, които развиват и прилагат принципа за опазване на
околната среда и устойчивото развитие:
В началото на 2011 г. е обявена процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на
нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”. Целта на тази
процедура е да насърчи развитието на националната проиновативна инфраструктура
чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и укрепването
на вече съществуващи технологични центрове в България, които да подпомогнат
достъпа на предприятията до ново знание и технологии, и да стимулират
комерсиализирането на резултатите от научните изследвания. Процедурата стимулира
инициативите в тази насока на широк кръг участници в иновационния процес –
предприятия, местни власти, висши училища, Българска академия на науките,
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експериментални лаборатории и изследователски институти, научни организации,
неправителствени организации, които работят за развитие и утвърждаване на науката,
техниката и технологиите. В допълнение към общите критерии за допустимост по
процедурата, допустими за финансиране са само кандидати - нови или вече
съществуващи технологични центрове, които осъществяват дейност в една или повече
от следните иновативни области:
•
Информационни технологии и/или
•
Еко и енергоспестяващи технологии и/или
•
Технологии, свързани със здравето.
Трите иновативни области са приоритетни и по друга процедура - BG161PO0031.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен
трансфер”, като с предимство се финансират проекти именно в посочените три
области. Процедурата отново е насочена към развитието на проиновативната
инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на нови и развитието на вече
съществуващи офиси за технологичен трансфер в България като основен фактор за
насърчаване на трансфера на ново знание, технологии, ноу-хау, опит и практики в
областта
на
екологично
чисти
и
енергоспестяващи
производства
от
научноизследователските организации към предприятията.
Основната цел на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните
изследвания в изследователските организации в България” е да укрепи и развие
капацитета на българските изследователски организации за изпълнението на успешни
програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа
за обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на
приложни изследвания.
Съгласно Насоките за кандидатстване допустими за финансиране по
процедурата са само кандидати - нови или вече съществуващи технологични центрове,
които осъществяват дейност в една или повече от следните иновативни области:
Информационни технологии, и/или
Еко и енергоспестяващи технологии, и/или
Технологии, свързани със здравето.
Процедурата за директно предоставяне BG161PO003-1.2.05 „Създаване на
научно-технологичен парк” има непряк принос към опазване на околната среда и
устойчивото развитие. Основната цел на същата е да насърчи развитието на
националната про-иновативна инфраструктура като предостави интегрирана
инвестиционна и консултантска подкрепа за създаването на първият научнотехнологичен 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.
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Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес
инкубатори” е обявена на 26.11.2010 г. Целта на подкрепата по тази процедура е да
развие и укрепи капацитета на новосъздадени и вече съществуващи бизнес инкубатори
за предоставяне на услуги с висока добавена стойност, пряко насочени към оказването
на подкрепа за устойчивото и конкурентоспособно екологично развитие на
предприятията в отделните региони на страната като фактор за създаване на нови
работни места и стимулиране на местното икономическо развитие.
По т. 3.4. насочване на вниманието на мениджърите към опазването на
околната среда:
Всички обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по ОПРКБИ в отчетния период предвиждат постигане на цели, пряко или косвено
свързани с опазването на околната среда. Всички интервенции по процедурите са
насочени повишаване на иновационната активност на предприятията - развитие и
въвеждане на иновации, технологична модернизация, модернизация на
производствените процеси и системите за управление с цел намаляване на
енергоемкостта
и
ресурсоемкостта
на
производството,
повишаване
на
конкурентоспособността на предприятията и намаляване на негативния ефект от
дейността на предприятията върху околната среда.
В доклада за екологична оценка на ОПРКБИ е посочено, че програмата прави
преглед и извежда ( и съответно ще цели да допринесе за преодоляването им), следните
основни области на изоставане в развитието на българската икономика, които пряко
или косвено са свързани с компрометиране на устойчивото развитие и опазването на
околната среда:
- Остарели технологии и оборудване;
- Недостатъчно използване на възобновяеми енергийни източници;
- Ниска степен на въвеждане на системи за управление на качеството;
- Ниска степен на съответствие с изискванията и стандартите на ЕС;
- Затруднен достъп до банкови кредити за инвестиционни цели;
- Липса на интерес за акредитиране в областта на „органи за сертифициране на
екологични системи за управление” и „екологични одитори”;
- Слабо развити структури за трансфер на технологии.
Обявените процедури по ОПРКБИ предлагат възможност на мениджърите за
предприемане на мерки и реализиране на дейности за решаване на проблемите в
горните области. Всички обявени процедури по ОПК насочват вниманието, че
конкурентоспособността на предприятията е обвързана с прилагане и следване на
принципите на устойчивото развитие и опазване на околната среда.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ

На база извършения преглед по процедурите за предоставяне на БФП могат да се
направят следните основни изводи и заключения за въздействието върху околната
среда в резултат на прилагането на ОПРКБИ:

Приоритетите на ОПК показват добро ниво на интегриране на принципите на
опазване на околната среда. Въздействието върху околната среда от интервенциите по
ОПРКБИ като цяло е положително. Процедурите по ОПРКБИ като цяло са насочени към
подкрепа за развитие на производителността на предприятията, и особено на малките и
средни предприятия, както и за развитие на иновациите и новите технологии, за
подобряване на бизнес средата, достигането на общите за ЕС хоризонтални цели, като
опазване на околната среда, равни възможности и развитие на информационното общество.
Като цяло, изпълнението на всеки проект по ОПРКБИ води не само до повишаване на
конкурентоспособността на съответното предприятие, но и до намаляване на натиска върху
околната среда посредством оптимизиране на производствените процеси или продуктите
от дейността чрез въвеждането на иновативни продукти или процеси, повишаване на
енергийната и ресурсната интензивност или друго.;

Не сe установяват нови или отрицателни въздействия, различни от оценените
в ЕО на ОПРКБИ 2007– 2013.

По отношение мерките за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно отстраняване на неблагоприятно въздействие върху околната среда прегледът
показва, че същите се прилагат по процедурите, по които са релевантни.

Във всички обявени в разглеждания период процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ се предвижда постигане на цели, свързани с изпълнението
на хоризонталните политики на ЕС, една от които е опазването на околната среда.
Съответствието с хоризонталните политики на ЕС е заложено като критерий за оценка при
извършването на техническа и финансова оценка на проектните предложения. Кандидатите
са получавали допълнителни точки, в случай че при разработване на проектното
предложение и попълване на Формуляра за кандидатстване са обосновали пряката връзка
на проекта с опазването на околната среда или неговото непряко, но положително влияние
върху околната среда. Дава се приоритет на проекти, насочени към развитие и внедряване
на малкоотпадъчни и на безотпадъчни процеси, водоспестяващи и енергоспестяващи
технологии, като методологията за оценка на проектите гарантира подбора на такива, които
прилагат „най-добрите практики” и „най-добрите технологии”, включително и по
отношение на опазване на околната среда.

Видно от горепосочените данни, приносът на ОПРКБИ за прилагане на
мерки, насочени към околната среда е значителен - процентът на еко-иновациите от
общия брой подкрепени иновационни проекти е 97,8%, значителен е броят на
предприятията, които са извършили технологично обновление, допринасящо за
опазване на околната среда, въвели са системи за управление на колната среда,
енергоспестяващи технологии.
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По отношение на индикаторите за въздействие върху околната среда,
които трябва да се отчитат съгласно Становище по ЕО № 5-4/2007, следва да се посочи,
че по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПРКБИ, предприятията бенефициенти по
процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова не са заложили базови
стойности, спрямо които да се отчитат посочените индикатори, поради което данните
за индикаторите за въздействие върху околната среда не могат да бъдат регистрирани.
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Приложения
Приложение 1. Писмо от МОСВ относно искане за определяне на наложителността от
провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка.
Приложение 2. Писмо до МОСВ с искане за определяне на наложителността от
провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка.
Приложение 3. Писмо от Компетентния орган относно необходимите действия, които
следва да се предприемат за провеждане на процедура по преценяване на
необходимостта от ЕО, в т.ч. ОС, за изменението на ОПРКБИ.
Приложение 4. Искане до Министерство на околната среда и водите за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична оценка.
Приложение 5. Решение № ЕО-5/2012 г. на Компетентния орган.
Приложение 6. Решение № СО-09-ПР/2014 г. от 15.01.2014 г. на Министерство на
околната среда и водите, РИОСВ – София;
Приложение 7. Решение № 48-ПР/2012 г. от 18.09.2012 г. на Министерство на околната
среда и водите.
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