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I. ВЪВЕДЕНИЕ  

1. Основание и цели на доклада 

 

Настоящият Трети 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 от 10.01.2006 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., бр. 12 от 12.02.2016г., в сила от  12.02.2016 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. 4 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  

Вторият тригодишен доклад за оценка на въздействието на ОПРКБИ 2007–2013 г. върху 

околната среда обхваща периода 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г. Докладът прави следните 

обобщения: 

• При изпълнението на програмата се показва 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.  

http://www.opcompetitiveness.bg/
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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 най-пълно 

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. 

• Приносът на ОПРКБИ за прилагане на мерки, насочени към околната среда е 

значителен - процентът на еко-иновациите от общия брой подкрепени иновационни проекти за 

периода 2011-2013 г. 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 околната среда, енергоспестяващи технологии. 

• По отношение на индикаторите за екологично съответствие на изпълнението на 

програмата е констатирано следното изпълнение към 31.12.2013 г.:  

 

Таблица 1. 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 опазване 

на околната среда, разработени и внедрени от 

подкрепените предприятия  

брой/годишно 

12 за 2011 г. 

12 за 2012 г. 

22 за 2013 г. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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% екоиновации от общия брой подкрепени 

иновационни проекти 

% / годишно 

100 % за 2011 г. 

100% за 2012 г. 

95,8% за 2013 г. 

Приоритетна ос 2 

Подкрепени предприятия за технологично 

обновление с цел, покриване на изискванията за 

опазване на околната среда 

брой/годишно 

97 през 2011 г. 

148 през 2012 г. 

283 през 2013 г. 

Предприятия, въвели системи за управление на 

околната среда (вкл. ИСУ) 

брой/годишно 

31 през 2011 г. 

46 през 2012 г. 

29 през 2013 г. 

Продукти с присъден знак екомаркировка брой/годишно 

През отчетния период няма 

предприятия, които да са 

кандидатствали с подобен проект. 

Въведени енергоспестяващи технологии брой/годишно 

14 през 2013 г. 

Въведени системи за производство на енергия от 

възобновяеми енергийно източници 

брой/годишно 

 

6 през 2013 г. 

Източник: Втори тригодишен доклад за ОПРКБИ 2007-2013 

 

По отношение на индикаторите за въздействие върху околната среда, които трябва да се 

отчитат съгласно Становище по ЕО № 5-4/2007 е посочено, 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. 

 

3. Обхват на доклада 
 

Настоящият, Трети доклад за оценка на въздействието върху околната среда, обхваща 

процедури, приключили в периода от 1.01.2014 г. до 31.12.2015 г. Това са процедури, по 

които има приключили договори до 31.12.2015 г., изпълнявани в периода от началото на 

програмата до 31.12.2015 г. С оглед пълнота на информацията за екологичния ефект на 

програмата, за процедурите, приключили към 31.12.2013 г. при наличие на нова информация, 

която не е била известна и не е представена във Втория тригодишен доклад, същата ще бъде 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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представена в настоящия доклад.  Процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ОПРКБИ и техният статус на изпълнение, са представени в таблицата по-долу:  

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Таблица 2. Обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ 2007-2013 

 

  

Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ 

 

Дата на обявяване 

 

Крайна дата 

Общ брой  успешно 

приключени 

договори по 

процедурата 

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. 

Подкрепата по оста е насочена към създаване и комерсиализация на иновации в предприятията, защита на индустриалната 

собственост и подобряване на про-иновативната 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" 
17.10.2007 г. 02.12.2015 г. 

 

39 

 BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в 

производството на иновативни продукти, процеси и 

предоставяне на иновативни услуги” 

10.10.2008 г. 23.02.2012 г. 0 
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 BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни 

предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 

продукти, процеси и услуги" 

29.03.2010 г. 31.12.2015 г.
1
 27 

 BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство 

на иновативни продукти, процеси и предоставяне на 

иновативни услуги” 

 

30.12.2010 г. 17.12.2015 г. 46 

 BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от 

стартиращи предприятия" 
06.01.2011 г. 31.12.2015 г. 131 

 BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и 

развойна дейност на българските предприятия” 
09.11.2011 г. 31.12.2015 г. 64 

 BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 

предприятията” 
8.5.2013 г. 31.12.2015 г. 210 

 BG161PO003-1.2.01 "Подкрепа за създаване на технологични 

паркове" 
20.07.2009 г. 

Прекратена със Заповед № РД-16-

924/19.08.2011 г. 

 BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи офиси за технологичен трансфер" 
13.01.2011 г. 31.12.2015 г. 16 

 BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи технологични центрове" 
10.01.2011 г. 31.12.2015 г. 4 

 BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в 

изследователските организации в България” 
20.12.2012 г. 31.12.2015 г. 33 

                                                           
1
 С посочване на крайна дата 31.12.2015 г. се има предвид, че изпълнението на всички договори е приключило най-късно до тази дата, но е възможно все още да не са извършени 

всички плащания.  
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 BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен 

парк” 
10.12.2012 г.   

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

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 предприятията” 
17.10.2007 г. 09.11.2013 г. 46 

 BG161PO003-2.1.2-01 „Покриване на международно признати 

стандарти” 
17.10.2007 г. 20.07.2011 г. 129 

 BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати 

стандарти” 
06.10.2008 г. 04.07.2012 г. 114 

 BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малките и 

средни предприятия” 
15.10.2008 г. 20.03.2012 г. 112 

 BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи 15.10.2008 г. 26.07.2012 г. 33 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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предприятия” 

 BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия” 
10.05.2010 г. 10.07.2015 г. 148 

 BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи 

предприятия” 
04.06.2010 г. 29.05.2014 г. 19 

 BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати 

стандарти” 
01.07.2010 г. 15.03.2015 г. 182 

 BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги 

на предприятия в затруднение“ 
15.09.2010 г. Прекратена  

 BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и  кооперации 

на хора с увреждания“ 
11.12.2010 г. 20.03.2014 г. 16 

 BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия” 

 

30.12.2010 г. 

 

17.07.2014 г. 

 

100 

 BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати 

стандарти и въвеждане на системи за управление в 

предприятията” 

29.06.2011 г. 17.07.2015 г. 222 

 BG161PO003-2.1.13„Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия” 
19.09.2011 г. 01.06.2015 г. 290 

 BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия“ 
22.10.2013 г. 

Прекратена с Решение № РД-16-860/23.06.2014 

г. на Ръководителя на УО и ДО 

 BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на 

бизнес инкубатори” 
26.11.2010 г. 31.12.2015 г. 12 

 BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена енергия“ 17.11.2011 г. 09.06.2015 г. 28 

 BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена 28.06.2012 г. 31.12.2015 г. 437 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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икономика“ 

 BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 

връзка Българи-Сърбия“ 
06.12.2012 г. 21.09.2015 г. (за първа фаза) 

 BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в 

България” 
16.07.2010 г. 31.12.2015 г. 31 

 BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в 

България” 
15.02.2013 г. 31.12.2015 г. 62 

 

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” 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. 
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Предвид горепосоченото, обект на докладване в рамките на настоящия доклад са 

процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1, 2 и 3, 

изпълнението по които е приключило в периода 01.01.2014 – 31.12.2015 г. 

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: 

 

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 

опазване на околната среда, разработени и 

внедрени от подкрепените предприятия 

брой/годишно 

 

Оценка на 

съответствието с 

изискванията за 

опазване на околната 

среда. Мониторинг от 

междинно звено – 

ИАНМСП.
2
 

% екоиновации от общия брой подкрепени 

иновационни проекти 

% годишно 

Приоритетна ос 2 „  Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 

благоприятна бизнес среда” 

Подкрепени предприятия за технологично 

обновление с цел, покриване на 

изискванията за опазване на околната среда 

брой/годишно 

 

Оценка на 

съответствието с 

изискванията за 

опазване на околната 

среда. Мониторинг от 

междинно звено – 

ИАНМСП. 

Предприятия, въвели системи за управление 

на околната среда (вкл. ИСУ) 

брой/годишно 

Продукти с присъден знак екомаркировка брой/годишно 

 

Въведени енергоспестяващи технологии брой/годишно 

 

Въведени системи за производство на 

енергия от възобновяеми енергийни 

източници 

брой/годишно 

                                                           
2
 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. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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- Индикатори за въздействие върху околната среда: 

 

 Таблица 4. Индикатори за въздействие върху околната среда 

 

Индикатор 

 

Единица мярка 

 

Забележка 

 

Разлика
3
 в количеството заустени 

отпадъчни води от подкрепените 

предприятия 

м3/годишно Оценка на въздействието върху 

водите. 

Разлика в количеството 

повторно/оборотно използвана вода 

за промишлени цели от 

подкрепените предприятия 

м3/годишно Определяне на тенденциите във 

водопотреблението. Оценка на 

въздействието върху водите. 

Разлика в количеството емитирани 

вещества, замърсяващи атмосферния 

въздух от подкрепените 

предприятия. 

т/годишно Оценка на въздействието върху 

въздуха. 

Разлика в количеството генерирани и 

нетретирани опасни отпадъци от 

подкрепените предприятия  

т/годишно Оценка на ефективността на 

управлението на отпадъците и 

минимизиране на въздействието 

им върху околната среда. 

Разлика в енергопотреблението в 

подкрепените предприятия 

квч/годишно Определяне на тенденциите в 

енергопотреблението. Оценка на 

въздействието върху въздух и 

води. 
Произведена електроенергия от 

алтернативни и възобновяеми 

източници в подкрепените 

предприятия 

квч/годишно 

 

 

 

  

                                                           
3
 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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II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАПРЕДЪК ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНОСПОСОБНОСТТА НА 

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007–2013  КЪМ  31.12.2015 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 подкрепата бе насочена към развитие на 

производителността на малките и средни предприятия, както и към развитие на иновациите и 

новите технологии, и към 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. 

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.
4
 

 

1. Информация за напредъка на оперативната програма към 31.12.2015 г.   

Общият реализиран напредък по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 към 31.12.2015 г. е както следва
5
: 

 Обявени са 38 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност 1,309 млрд. 

евро (вкл. JEREMIE) или 113 % от бюджета на ОПРКБИ; 

 Сключени са 3 154 договора; 

 Договорените средства са на стойност 2.284 млрд лв., което представлява 100.48 % 

от бюджета на програмата; 

 Изплатени са средства на стойност 2.162 млрд лв., което представлява 95.13 % от 

бюджета на програмата. 

  

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

индикатори  

 

Стойностите на индикаторите за 2015 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 31.12.2015 г. са извършени окончателни плащания.  

                                                           
4 Анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 и препоръки 

за следващия програмен период 2014-2020 г. 
5
  От доклад: Текущо състояние и напредък при реализацията на ОПРКБИ 2007-2013 и ОПИК  2014 – 2020 г. за периода 

01.01.2007 г. – 30.12.2015 г. 
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От началото на изпълнение на процедурите до 31.12.2015 г. са извършени окончателни 

плащания по 2471 договора в размер на 1 367 704 684.29 лв. (699 296 300.95 евро). 

 

С изменение 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“. 

 

 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Таблица 5. Индикатори на ниво оперативна програма (въздействие/резултат/базов) ключови индикатори  

Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

 

Показател 1 

Core indicator 

 

Брой създадени 

работни места 

 

Постигнат

и 

резултати 

0 0 Общо: 19 

работни места, 

в т. ч. 7 за 

жени и 12 за 

мъже 

Общо: 624 

работни места, 

в т. ч. 273 за 

жени и 351 за 

мъже 

 

Общо: 756 

работни места, 

в т. ч. 318 за 

жени и 438 за 

мъже 

Общо: 1371 

работни места, 

в т. ч. 611 за 

жени и 760 за 

мъже 

Общо: 1740 

работни места, 

в т. ч.  

614 за жени и 

1126 за мъже 

Общо: 1 508 

работни места, 

в т. ч. 

518 за жени и 

990 за мъже 

Общо: 2271 

работни места, 

в т. ч.  

1008 за жени и 

1263 за мъже 

Общо: 8289 

работни места, 

в т. ч. 3349 за 

жени и 4940 за 

мъже 

Цел 0   626     2120 2 120 

 

Изходно 

положение 

0          

Показател 2 

Core indicator 

 

Брой НИРД 

проекти 

 

Постигнат

и 

резултати 

0 0 0 0 0 10 малки 

предприятия 

21 броя, в т.ч.:  

2  микро 

предприятия, 

5 малки 

предприятия, 

8 средни 

предприятия  и  

6  големи 

предприятия  

71 броя, в т.ч.:  
32  микро 

предприятия, 

27 малки 

предприятия, 

3 средни 
предприятия  и  

9  големи 

предприятия 

164 броя, в 

т.ч.:  99  микро 

предприятия, 

42 малки 

предприятия, 

15 средни 

предприятия  и  

8  големи 

предприятия 

266 броя, в 

т.ч.:   

133  микро 

предприятия, 

84 малки 

предприятия, 

26 средни 

предприятия  и  

23  големи 

предприятия 

Цел 0   85     275 275 

Изходно 

положение 

0          

Показател 3 

Core indicator 

 

Брой проекти за 

сътрудничество 

предприятия – 

изследователски 

институции  

Постигнат

резултати 

0 0 0 0 0 0 0 37 броя, в т.ч.:  

16  микро 

предприятия, 

14 малки 

предприятия, 

3 средни 

предприятия  

и  

4  големи 

предприятия 

45 броя, в т.ч.:  

33  микро 

предприятия, 

8 малки 

предприятия, 

3 средни 

предприятия  и  

1  големи 

предприятия 

82, в т.ч.: 

49  микро 

предприятия, 

22 малки 

предприятия, 

6 средни 

предприятия  и  

5  големи 

предприятия 

Цел 0   30     110 110 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Изходно 

положение 

0          

Показател 4 

Core indicator 

 

Брой създадени 

НИРД работни 

места  

Постигнат

и 

резултати 

0 0 0 0 0 Общо: 68 

работни места 

, в т. ч. 30 за 

жени и 38 за 

мъже 

Общо: 4 

работни места 

, в т. ч. 1 за 

жени и 3 за 

мъже 

Общо: 244 

работни места 

, в т. ч. 61 за 

жени и 183 за 

мъже 

Общо: 558 

работни места, 

в т. ч. 167 за 

жени и 391 за 

мъже 

Общо: 874 

работни места, 

в т. ч. 259 за 

жени и 615 за 

мъже 

Цел 0   0     110 110 

Изходно 

положение 

0         0 

Показател 5  

 

Брой 

инвестиционни 

проекти 

Определение: брой 

подкрепени 

проекти 

Постигнат

и 

резултати 

0 0 8 броя, в т.ч.: 

6 малки 

предприятия и  

2 средни 

предприятия  

 

45 броя, в т.ч.:   

3 микро 

предприятия, 

29 малки 

предприятия, 

11 средни 

предприятия  и  

 2 големи 

предприятия 

 

119 броя, в 

т.ч.:   

5 микро 

предприятия, 

45 малки 

предприятия, 

53 средни 

предприятия  

и  

 16 големи 

mредприятия 

159 броя, в 

т.ч.:  22 

 микро 

предприятия, 

56 малки 

предприятия, 

60 средни 

предприятия  и  

21  големи 

mредприятия 

315 броя, 

 в т.ч.:   

31 микро 

предприятия, 

147 малки 

предприятия, 

117 средни 

предприятия  и  

20  големи 

предприятия 

297 броя, 

 в т.ч.:   

36 микро 

предприятия, 

123 малки 

предприятия, 

128 средни 

предприятия  

и  

10  големи 

предприятия 

540 броя, 

 в т.ч.:   

153 микро 

предприятия, 

137 малки 

предприятия, 

168 средни 

предприятия  и  

62  големи 

предприятия 

1483 

Цел 0   300     1100 1 100 

Изходно 

положение 

194          

Показател 6 

Core indicator 

 

Създадени 

инвестиции (млн. 

евро) 

 

Постигнат

и 

резултати 

0 0 728 357,35 

евро – общо в 

подкрепените 

предприятия в 

т.ч: 

 

326 631,46 

евро – 

създадени 

28 130 146,56 

евро – общо в 

подкрепените 

предприятия в 

т.ч: 

 

1 606 488,15 

евро 

създадени 

96 897 463,42 

евро – общо в 

подкрепените 

предприятия в 

т.ч: 

 

1 278 520,25 

евро 

създадени 

116 676 044.87 

евро – общо в 

подкрепените 

предприятия в 

т.ч: 

 

4 168 282.86 

евро 

създадени 

232 717 843,12 

евро – общо в 

подкрепените 

предприятия в 

т.ч: 

 

12 138 867,11 

евро 

създадени 

250 980 518,83 

евро – общо в 

подкрепените 

предприятия в 

т.ч: 

23 284 098,44 

евро създадени 

263 202 418,44 

евро – общо в 

подкрепените 
предприятия 

726 130  374,15 

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.   

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

инвестиции в 

малки 

предприятия 

 

401 725,89 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

средни 

предприятия 

инвестиции в 

микро 

предприятия 

 

14 748 932,85 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

малки 

предприятия 

  

10 092 227,48 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

средни 

предприятия 

 

1 682 498,08 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

големи 

предприятия  

инвестиции в 

микро 

предприятия 

 

17 359 177,14 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

малки 

предприятия 

  

27 407 018,14 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

средни 

предприятия 

 

33 493 570,75 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

големи 

предприятия 

инвестиции в 

микро 

предприятия 

 

23 431 951.97 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

малки 

предприятия 

  

31 692 036.30 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

средни 

предприятия 

 

57 383 773.73 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

големи 

предприятия 

инвестиции в 

микро 

предприятия 

 

65 050 349,16 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

малки 

предприятия 

  

104 568 466,67 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

средни 

предприятия 

 

50 960 160,18 

евро – 

създадени 

инвестиции в 

големи 

предприятия 

инвестиции в 

микро 

предприятия 

57 965 123,25 

евро – създадени 

инвестиции в 

малки 

предприятия 

 98 793 046,44 

евро – създадени 

инвестиции в 

средни 

предприятия 

 

70 938 250,70 

евро – създадени 

инвестиции в 

големи 

предприятия 

Цел 0   200 млн.евро     570 млн.евро 570 млн.евро 

Изходно 

положение 

0          

Показател 7 

Core indicator 

 

Брой проекти за 

подобряване на 

ИКТ в 

предприятията  

Постигнат

и 

резултати 

0 0 0 65 броя, в т.ч.:   

9 микро 

предприятия, 

34 малки 

предприятия, 

20 средни 

предприятия  и  

2 големи 

предприятия 

 

30 броя, в т.ч.:   

2 микро 

предприятия, 

6 малки 

предприятия, 

22 средни 

предприятия  

и  

0 големи 

предприятия 

38 броя, в т.ч.:   

5 микро 

предприятия, 

15 малки 

предприятия, 

14 средни 

предприятия  и  

4 големи 

предприятия 

61 броя, в т.ч.:   

6 микро 

предприятия, 

27 малки 

предприятия, 

23 средни 

предприятия  и  

5 големи 

предприятия 

60 броя, в т.ч.:   

9 микро 

предприятия, 

24 малки 

предприятия, 

22 средни 

предприятия  

и  

5 големи 

предприятия 

179 броя, в 

т.ч.:   

93 микро 

предприятия, 

72 малки 

предприятия, 

63 средни 

предприятия  и  

62 големи 

предприятия 

433 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Цел 0   9     33 33 

Изходно 

положение 

32          

Показател 8 

Core indicator 

 

Брой проекти за 

възобновяеми 

енергийни 

източници. 

Постигнат

и 

резултати 

0 0 0 0 0 0 5  91 220 316 

Цел 0   0     80 80 

Изходно 

положение 

0          

Показател 9 

Core indicator 

 

Допълнителен 

капацитет за 

производство на 

възобновяема 

енергия
6
 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0   21 

GwH 

  36 

GwH 

 Последваща 

оценка 

36 

GwH 

Изходно 

положение 

20 

GwH 
(енерг

ия от 

вятър 
за 

2006г.) 

         

Показател 10 

Core indicator 

 

Брой проекти в 

подкрепа на 

бизнеса, 

предприемачеств

ото и новите 

технологии  

Постигнат

и 

резултати 

0 0 11 1507 237 351 470 336 484 2039 

Цел 0   553     2219 2 219 

Изходно 

положение 

0          

 

Източник: Годишен доклад за 2014 г. на ОПРКБИ и „Текущо състояние и напредък при реализацията на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007–2013 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020  за периода 01.01.2007 г. – 30.12.2015 г.“

                                                           
6
 Показател 9 (Core indicator) „Допълнителен капацитет за производство на възобновяема енергия“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 

7 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. 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/


                      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

22 
 

 

Финансова информация  

Таблица 6. Финансово изпълнение на ОПРКБИ към 31.12.2015 г. 

Приори-

тет на ос 
Бюджет 

Договорени 

средства - БФП 

към 31.12.2015 

Процент от 

бюджета 

Изплатени 

средства – БФП 

към 31.12.2015 

Процент 

от 

бюджета 

Сертифицирани 

– БФП към 

31.12.2015 

Процент 

от 

бюджета 

 лв. лв. % лв. % лв. % 

ПО 1 475 659 843.12 500 841 752.31 105.29 424 017 197.66 89.14 309 703 204.75 65.11 

ПО 2 981 343 122.10 960 322 265.78 97.86 943 687 486.63 96.16 921 840 454.46 93.94 

ПО 3 684 130 581.50 684 130 581.37 100.00 683 391 473.73 99.89 683 391 473.73 99.89 

ПО 4 69 669 297.15 71 701 131.23 102.92 61 853 449.32 88.78 29 167 362.47 41.87 

ПО 5 62 293 197.23 67 029 508.18 107.60 49 428 281.80 79.35 31 657 515.35 50.82 

ОБЩО: 2 273 096 041.10 2 284 025 238.87 100.48 2 162 377 889.14 95.13 1 975 760 010.76 86.92 

Забележка: Посочени са финансови данни за изпълнението на програмата от нейното 

стартиране през 2007 г. до 31.12.2015 г. 

Източник: Доклад „Текущо състояние и напредък при реализацията на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 г. и Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014 – 2020  за периода 01.01.2007 г. – 30.12.2015 г.“ 

Анализът на усвояемостта на средствата по програмата, измерен като съотношение на 

бюджета на програмата към сертифицираните средства по нея показва най-голям напредък по 

Приоритетна ос (ПО) 3 с 99,89% сертифицирани средства от общия бюджет на оста
8
. Въпреки 

късното стартиране на инициативата JEREMIE ПО 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 31.12.2015 г. възлиза на 99.89 %
9
.). 

По Приоритетна ос 1 (ПО1), макар към 31.12.2015 г. да е налице договаряне в размер 

на 105.29 % в сравнение с предвидения бюджет, реално усвоените средства са 89.14% от 

планирания бюджет. Сертифицираните средства към 31.12.2015 г. са 65,11%. 

По Приоритетна ос 2 (ПО2), където сключените договори са 97.86 % от предвидения 

бюджет по оста, реално изплатените към 31.12.2015 г. са 96.16%, а сертифицираните суми са в 

размер на 93.94% от бюджета.  

По ПО1 и ПО2 предстои да бъдат сертифицирани средства като очакванията на УО са 

ОПРКБИ да приключи с усвояване (сертифицирани средства) за цялата програма в размер на 

97 % от бюджета.  

 

                                                           
8
 Към 31.12.2015 г. 

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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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 07.11.2015 г. УО на ОПРКБИ изпрати до Европейската комисия предложение за 

промяна в Оперативната програма, касаещо преразпределение на средствата между областите 

на въздействие в рамките на приоритетни оси 1 и 2 на програмата. 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 № 04-20-4/21.09.2015 г. Министерство на икономиката 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.   

С писмо с изх. № ЕО-31/29.09.2015 г. Компетентният орган - Министерство на околната 

среда и водите информира, че няма необходимост от провеждане на  процедура по екологична 

оценка по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда относно планираните 

изменения в ОПРКБИ, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава 

втора от Наредбата за ОС. (Приложения – Приложение 1.) 

Промените са одобрени от Европейската комисия с Решение на Комисията от 04.12.2015 

г. (Брюксел, 4.12.2015 г. C(2015) 8924 final) 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. 
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III. ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕДУРИТЕ, КОИТО ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ДОКЛАДА 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 г. – 31.12.2015 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 в периода 01.01.2014 г. –  

31.12.2015 г. като информацията е на база финални отчети по приключили проекти. 

 

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

иновационните дейности” 
 

Обща информация за напредъка по Приоритетна ос 1 

В рамките на Приоритетна ос 1 към 31.12.2015 г. са обявени общо 12 процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, от които процедура BG161PO003-1.2.01 

„Подкрепа за създаване на технологични паркове” е прекратена. По останалите 11 процедури 

са сключени 666 договора за предоставяне на БФП, от които (към 31.12.2015 г.) 533 са 

приключили и 40 са в процес на изпълнение (с изпълнени проектни дейности, но с 

продължаваща верификация или предстоящо предоставяне на финални отчети от страна на 

бенефициентите). Изпълнението на три от процедурите е приключило. 

Изплатените средства по приоритетна ос 1 (към 31.12.2015 г.) възлизат на 424 017 197,66 

лева.  

 

Таблица 7. Стойности на индикаторите към 31.12.2015 г. по Приоритетна ос 1 

Показатели 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 1 

Брой подкрепени 

стартиращи 

иновативни 

предприятия 

Постигнати  

резултати(1) 
0 0 0 0 11 10 4 45 125 195 

Цел(2) 0 
 

0 
0 0     95-130 95-130 

Изходно 
положение(3) 

0          

Показател  2 Ниво на Постигнати 0 0 0 0 100 % 100%  100% 100 % 100 % 

                                                           

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

защото обхваща само подкрепените по програмата иновативни стартиращи предприятия. 
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Показатели 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

оцеляване на 

стартиращите 

иновативни 

предприятия 

резултати 

Цел 0 0 0 0     30% 30% 

Изходно 
положение 

0          

Показател  3 Брой 

иновации, 

въведени/готови да 

бъдат въведени на 

пазара 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 12 10 4 99 494 619 

Цел 0 0 0 
0 
 

  
 
 

 76-104 
76-104 

 

Изходно 

положение 
0          

Показател  4 Брой 

НИРД проекти, 

подкрепени в до-

пазарна фаза 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 11 0 0 32 166 209 

Цел 0 0    0 0     90 90 

Изходно 

положение 
0          

Показател  5 Брой 

НИРД проекти, 

подкрепени за 

въвеждане на пазара 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 12 2 15 59 200 288 

Цел 0 0 0 0     30-40 30-40 

Изходно 
положение 

0          

Показател  6 Брой 

наети изследователи в 

предприятията 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 

33 

(от тях  

15 
мъже 

и 18 

жени) 

68 

(от тях  

38 
мъже 

и 30 

жени) 

4 

(от тях  

3 
мъже 

и 1 

жени) 

118 

(от 
тях 

84 

мъже 

и 34 

жени)  
 

362 

(от тях 
227 

мъже 

и 135 

жени) 

585 

Цел 0 0 0 0     110 110 

Изходно 
положение 

0        
  

Показател  7 
Брой успешни проекти, 

подготвени от наетия 

изследователски 
персонал 10 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0 0   

 0 

Цел 0 0 0 30-40   
120 -
150 

 
 120-

150 

Изходно 

положение 
0          

Показател  8 

Брой подадени заявки 

за тьрговски марки, 

дизайни, патенти и т.н. 

от подкрепените 

предприятия и 

изследователски 

организации 

 
Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 11 46 0 35 50 142 

Цел 0 0 0 0     80 80 

Изходно 

положение 
0          

Показател  9 

Брой регистрирани 
търговски марки, 

дизайни, патенти и т.н. 

от подкрепените 
предприятия и 

изследователски 

организации11 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 40   180   180 

Изходно 

положение 
0          

Показател  10 

Брой 

подкрепени/създадени 

центрове за трансфер 

на технологии, 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 0 0 0 3 29 32 

Цел 0 0 0 0     27 27 

Изходно 

положение 
0          

                                                           
10

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

оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 
11

 Показател  9 „Брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски 

организации“ е отпаднал с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 
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Показатели 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

технологични 

инкубатори, 

технологични 

центрове, 

технологични паркове 

и други проиновативни 

посредници 

Показател  11 

Брой предприятия, 

които използват 

услугите на 
проиновативни 

посредници.12 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 0 0  
500 -

600 
  

500-

600 

Изходно 
положение 

96 
(2006) 

         

Показател  12 

Брой подкрепени 

проекти за обновяване 

на оборудването за 

приложни цели в 

изследователски 

организации 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0 0  1 32 33 

Цел 0 0 0 0     7-8 7-8 

Изходно 

положение 
0          

Показател  13 

Брой НИРД проекти, 

изпълнени с помощта на 
доставеното 

оборудване за приложни 

цели13 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 
 

70-90 
 0 

210-
230 

  
210-
230 

Изходно 

положение 
0          

Показател  14 

Брой 
институции/организаци

и, които участват в 

националната 
иновационна мрежа14 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 40   
170-

200 
  

170-

200 

Изходно 
положение 

0          

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

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

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

динамично изходно положение. 

 

Източник: Годишни доклади за изпълнението на ОПРКБИ и данни на УО 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Показател  11 „Брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници“  е отпаднал с измененията на 

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

 
13 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; 

14 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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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, като успешно са приключили 39 

договора.  Размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 152 616,74 лева.   

Към 31.12.2015 г. са изплатени 8 889 222.48 лв.( 4 544 987.28 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 

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 2014 г. по процедурата са били разработени и внедрени от подкрепените 

предприятия 13 броя иновации, отговарящи на изискванията за опазване на околната 

среда, при общо брой 16 приключили иновационни проекта. През 2015 г. е подкрепена 1 бр. 

иновация, попадаща в това определение, при приключили 2 бр. иновационни проекта. 

Процентът екоиновации от общия брой подкрепени иновационни проекти е 81,25% за 

2014 г., 50% за 2015 г. или средно 77,78% за отчетния период. 

 

 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 

http://www.opcompetitiveness.bg/


                      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

28 
 

работи, пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване и др.  

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, като успешно са 

приключили 27. Към 31.12.2015 г. са извършени плащания на стойност 18 815 168.17 лв. (9 620 

042.73eвро). 

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 13 иновационни проекта през 2014 г. и 9 през 2015 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 ). По 

процедурата са подписани 60 договора с общ размер на БФП  по процедурата -  81 557 156,22 

лв., 46 от които са приключили успешно.  До края на 2015 г. са извършени плащания в размер 

на 57 393 784.61 лв. (29 344 976.10 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 2014 г. по процедурата са приключили 15 иновационни проекта, а през 2015 г. -

12. От тях на изискванията за опазване на околната среда за 2014 г. отговарят всички 

проекти, а за 2015 г. 11 проекта или 91,67%.  Следователно процентът екоиновации от 

общия брой подкрепени иновационни проекти по процедурата за отчетния период е 

96,30%. 

 

 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 
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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. По процедурата са 

сключени общо 151 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и обща 

стойност на предоставената по тях безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 262 840,20 

лв., от които успешно са приключили 131. Общата стойност на  изплатената към 31.12.2015 г. 

БФП  е в размер на 35 603 736.41лв. (18 203 901.37 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: 

- Информационни технологии; 

- Еко и енергоспестяващи технологии; 

- 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). 

По процедурата са подкрепени 16 иновационни проекта през 2014 като всички са били 

иновации, отговарящи на изискванията за опазване на околната среда, разработени и внедрени 

от подкрепените предприятия. През 2015 г. подкрепените иновационни проекти са 115, от 

които 110 са иновации, отговарящи на изискванията за опазване на околната среда, 

разработени и внедрени от подкрепените предприятия или 95,65%. Следователно процентът 

екоиновации от общия брой подкрепени иновационни проекти за отчетния период е 96,18%. 

 

 

 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 31.12.2015 г. успешно са 

приключили 64 бр. Изплатените средства към 31.12.2015 г. са в размер на 16 098 368.21 лв. (8 

230 964.97 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 

идентифицирани като приоритетни на национално и европейско ниво иновативни области:  

- Информационни технологии;  

- Еко и енергоспестяващи технологии;  

- Технологии, свързани със здравето. 

Към 31.12.2015 г. по процедурата са подкрепени 21 иновационни проекта през 2014 г. 

и 43 през 2015 г. 20 от реализираните през 2014 г. проекта отговарят на изискванията за 
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опазване на околната среда, разработени и внедрени от подкрепените предприятия, което 

означава, че % екоиновации от общия брой подкрепени иновационни проекти за същата 

година е 95,24%. През 2015 г. 39 са проектите, които отговарят на изискванията за опазване на 

околната среда, разработени и внедрени от подкрепените предприятия, или процент 

екоиновации от общия брой подкрепени иновационни проекти за същата година е 90,70%. За 

отчетния период процент екоиновации от общия брой подкрепени иновационни проекти за 

отчетния период е 92,19%. 

 

 Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“  

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. 

Към 31.12.2015 г. по процедурата са приключили успешно общо 210 и са извършени 

плащания на стойност 193 635 070.48 лв. (99 004 039.45 евро) 

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 31.12.2015 г. по процедурата са подкрепени 30 иновационни проекта през 2014 г. и 

180 през 2015 г. Всички подкрепени проекти през 2014 г. и 171 (или 95%) от подкрепените 

проекти през 2015 г. са иновации, отговарящи на изискванията за опазване на околната среда, 

разработени и внедрени от подкрепените предприятия. Общо за отчетния период процентът 

екоиновации от общия брой подкрепени иновационни проекти е 95,71%. 

 

 Процедура BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи офиси за технологичен трансфер" 

Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна 

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. 

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, от които успешно са приключили 16. Към 

31.12.2015 г. по процедурата са изплатени 3 203 183.47 лв. (1 637 761.70 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 
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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. 

През 2014 г. по процедурата е подкрепен 1 иновационен проект, който също е отговарял 

и на изискванията за опазване на околната среда, разработени и внедрени от подкрепените 

предприятия, а през 2015 г. цифрите са съответно 15 подкрепени проекта и 14, отговарящи на 

изискванията за опазване на околната среда, разработени и внедрени от подкрепените 

предприятия. За отчетния период процентът екоиновации от общия брой подкрепени 

иновационни проекти е 93,33% за 2015 г. и 93,75%  за двете години. 

 

 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). По 

процедурата са сключени 4 договора по процедурата на стойност 7 675 046,60 лв. (3 924 249,21 

евро), които са приключили успешно.  

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.  

През 2014 г. по процедурата е подкрепен 1 иновационен проект, който също е отговарял 

и на изискванията за опазване на околната среда, разработени и внедрени от подкрепените 

предприятия, а през 2015 г. са подкрепени 3 проекта като всички отговарят на изискванията за 
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опазване на околната среда, разработени и внедрени от подкрепените предприятия. Процентът 

екоиновации от общия брой подкрепени иновационни проекти е 100% за отчетния период. 

Към 31.12.2015 г. по процедурата са изплатени 6 768 766,42 лв. (3 460 815,32 евро). 

 

 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 научно-

изследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и 

модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.  

По процедурата са сключени 33 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова 

помощ в размер на  54 267 616.57 лв. (27 746 591.76 евро) като към 31.12.2015 г. и 33-те 

договора са приключили успешно.  

Към 31.12.2015 г. по процедурата са изплатени 41 749 065.32 лв. (21 345 958.15 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. 

През 2014 г. е подкрепен 1 иновационен проект, който не отговаря на определението за 

иновации, отговарящи на изискванията за опазване на околната среда, разработени и внедрени 

от подкрепените предприятия. От подкрепените 32 иновационни проекта през 2015 г. 21 са 

били иновации, които отговарят на изискванията за опазване на околната среда, разработени и 

внедрени от подкрепените предприятия. Процентът екоиновации от общия брой подкрепени 

иновационни проекти е 65,63% за 2015 г. и 63,64% за отчетния период. 

 

 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. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Процедурата не си поставя конкретни екологични цели и има непряк принос по 

отношение опазването на околната среда и устойчивото развитие. 
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Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и 

развитие на благоприятна бизнес среда” 

 

Обща информация за напредъка по Приоритетна ос 2 

 

Стойностите на индикаторите към 2015 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. 

В рамките на Приоритетна ос 2 към 31.12.2015 г. са обявени 20 процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, от които процедурите BG161PO003-

2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятия в затруднение” и 

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

прекратени. Приключило е изпълнението на договорените 18 процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

Изплатените средства по приоритетна ос 2 (към 31.12.2015 г.) възлизат на 

943 687 486,63 лева.  

 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Таблица 8. Стойности на индикаторите към 31.12. 2015 г. по Приоритетна ос 2 

Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

 

 

 

 

 

 

 

Показател 1 

Нарастване на производствения 

капацитет в подкрепените 

предприятия (%)
15

 

 

Постигнати 

резултати(1) 

0 0 Средно в 

подкрепените 

предприятия: 

32,75 % 

 

Средно в 

малките 

предприятия: 

30,33 % 

 

Средно в 

средните 

предприятия: 

40 % 

Средно в 

подкрепените 

предприятия: 

33,57% 

 

Средно в 

малките 

предприятия: 

40,91 % 

 

Средно в 

средните 

предприятия: 

38,27% 

 

Средно в 

големите 

предприятия: 

1,99% 

 

Средно в 

микро 

предприятия: 

29,55% 

Средно в 

подкрепените 

предприятия: 

 

37,25% 

 

Средно в 

малките 

предприятия: 

 

13,16 % 

 

Средно в 

средните 

предприятия: 

41,53% 

 

Средно в 

големите 

предприятия: 

87,61% 

 

Средно в 

микро 

предприятия: 

42 % 

Средно в 

подкрепените 

предприятия: 

 

80,14 % 

 

Средно в 

малките 

предприятия: 

 

81,14 % 

 

Средно в 

средните 

предприятия: 

 81,04 % 

 

Средно в 

големите 

предприятия: 

79,79 % 

 

Средно в 

микро 

предприятия: 

75,16 % 

 

   37,25 

% 

 

Цел(2) 0 0 0 +15%   +15%   +15% 

Изходно 

положение(3) 

0          

                                                           
15

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

C(2012) 5768; 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 2  

Дял на предприятия, които 

използват общи и 

специализирани 

консултантски услуги. 

 

Преименуван 

Брой подкрепени 

предприятия, които използват 

специализирани 

консултантски услуги16 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0  0 0  0 

Цел 0 0 0 120     580 580 

Изходно 

положение 

0          

Показател 3  

Намаляване на средната 

възраст на технологичното 

оборудване в подкрепените 

предприятия.
17

 

 

Постигнати 

резултати 

0 0 8,53 % 

средно в 

подкрепените 

предприятия, 

като: 

- малки 

предприятия: 

10,2 %; 

- средни 

предприятия: 

3,55 %. 

Средно в 

подкрепените 

предприятия: 

20,34% 

 

Средно в 

малките 

предприятия: 

13,02 % 

 

Средно в 

средните 

предприятия: 

71,23% 

 

Средно в 

големите 

предприятия: 

0,06% 

Средно в 

подкрепените 

предприятия: 

12,58% 

 

Средно в 

малките 

предприятия: 

10.44 % 

 

Средно в 

средните 

предприятия: 

12,58% 

 

Средно в 

големите 

предприятия: 

9,96 % 

Средно в 

подкрепените 

предприятия: 

29,82 % 

 

Средно в 

малките 

предприятия: 

 30,70% 

 

Средно в 

средните 

предприятия: 

27,75 % 

 

Средно в 

големите 

предприятия:  

12,86 % 

   12,58 

% 

                                                           
16

 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; 
17

 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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

 

Средно в 

микро 

предприятия: 

21,84 % 

 

Средно в 

микро 

предприятия: 

32 % 

 

Средно в 

микро 

предприятия: 

47,82 % 

Цел 0 0  35,5%   30%   30% 

Изходно 

положение 

45,5%          

Показател 4  

Брой на подкрепени МСП, 

които въвеждат в употреба 

нови технологии/ продукти 

 

Преименуван 

Брой на подкрепени 

предприятия, които въвеждат 

в употреба нови технологии/ 

продукти18 

 

Постигнати 

резултати 

0 0 5 МСП, в т.ч: 

4 малки 

предприятия 

и едно 

средно 

предприятие 

  

 65 МСП, в 

т.ч: 

 

8 микро 

предприятия 

43 малки 

предприятия  

14 средни 

предприятия 

60 МСП, в 

т.ч: 

 

3 микро 

предприятия 

24 малки 

предприятия 

33 средни 

предприятия 

131 МСП, в 

т.ч: 

 

 21 микро 

предприятия 

 54 малки 

предприятия 

56 средни 

предприятия 

247 МСП, в 

т.ч: 

 

24 микро 

предприятия 

119 малки 

предприятия 

104 средни 

предприятия 

154 

предприятия, 

в т.ч: 

14 микро 

предприятия 

57 малки 

предприятия 

61 средни 

предприятия 

22 големи 

предприятия 

9 

предприятия, 

в т.ч: 

0 микро 

предприятия 

2 малки 

предприятия 

2 средни 

предприятия 

5 големи 

предприятия 

671 

Цел 0 0 0 60     550 550 

Изходно 

положение 

0          

Показател 5  

Брой сертификати въведени в 

подкрепените предприятия.  

Да се определи: брой 

сертификати, получени от 

подкрепените предприятия 

Постигнати 

резултати 

0 0 8 броя 

сертификати, 

в т.ч:  

 

6 броя 

сертификати 

в едно 

голямо 

предприятие; 

172 броя 

сертификати, 

в т.ч:  

 

36 броя 

сертификати 

в големи 

предприятия; 

 

151 броя 

сертификати, 

в т.ч:  

 

7 броя 

сертификати 

в големи 

предприятия; 

 

 246 броя 

сертификати, 

в т.ч:  

 

 28 броя 

сертификати 

в големи 

предприятия; 

 

135 броя 

сертификати, 

в т.ч:  

 

 22 броя 

сертификати 

в големи 

предприятия; 

 

68 броя 

сертификати, 

в т.ч: 

11 броя 

сертификати 

в големи 

предприятия; 

26 броя 

сертификати 

3 броя 

сертификати, 

в т.ч:  

 

 0 броя 

сертификати 

в големи 

предприятия; 

 

783 

                                                           
18

 Показател 4 „Брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/ продукти“ е преименуван на“ Брой на подкрепени предприятия, които въвеждат в 

употреба нови технологии/ продукти“ с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

 

2 броя 

сертификати 

в две малки 

предприятия. 

89 броя 

сертификати 

в малки 

предприятия. 

 

29 броя 

сертификати 

в средни 

предприятия; 

 

18 броя 

сертификати 

в микро 

предприятия; 

76 броя 

сертификати 

в малки 

предприятия. 

 

38 броя 

сертификати 

в средни 

предприятия; 

 

30 броя 

сертификати 

в микро 

предприятия; 

102 броя 

сертификати 

в малки 

предприятия. 

 

49 броя 

сертификати 

в средни 

предприятия; 

 

67  броя 

сертификати 

в микро 

предприятия; 

60 броя 

сертификати 

в малки 

предприятия. 

 

47 броя 

сертификати 

в средни 

предприятия; 

 

6  броя 

сертификати 

в микро 

предприятия; 

в малки 

предприятия. 

6 броя 

сертификати 

в средни 

предприятия; 

25 броя 

сертификати 

в микро 

предприятия 

3 броя 

сертификати 

в малки 

предприятия. 

 

0 броя 

сертификати 

в средни 

предприятия; 

 

0  броя 

сертификати 

в микро 

предприятия 

Цел 0 0 0 200     537 537 

Изходно 

положение 

0          

Показател 6  

Брой организации, участващи в 

мрежата от организации в 

подкрепа на бизнеса19 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 34   68   68 

Изходно 

положение 

0          

Показател 7  

Процент предприятия/ 

предприемачи, които използват 

услуги от мрежата от 

организации в подкрепа на 

бизнеса
20

 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 7%   20%   20% 

Изходно 

положение 

0          

Показател  8  

Ниво на удовлетвореност на 

предприятията, получили услуги 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 3   4   4 

                                                           
19

 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; 
20

 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; 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

от консултантски 

организации21 

Изходно 

положение 

0          

Показател  9  

Брой регионални бизнес 

инкубатори създадени/ 

обновени 

Преименуван 

Брой подкрепени регионални 

бизнес инкубатори създадени/ 

обновени22 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0 0 1 11 12 

Цел 0 0 0 0     25-27 25-27 

Изходно 

положение 

0          

Показател 10  

Дял енергия от ВЕИ спрямо 

общото количество енергия, 

потребявано от подкрепените 

предприятия. 

 

Преименуван: 

Инсталирана ВЕИ мощност в 

подкрепените предприятия 

(kWh)
23

 

Постигнати 

резултати 

 

0 0 0 0 0 0 0  0  0 

Цел 0 0 0 0   0  33 33 

Изходно 

положение 

0          

Показател 11  

Брой енергийно ефективни 

технологии/процеси/решения, 

въведени в подкрепените 

предприятия
24

 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0    0 

Цел 0 0 0 55   250   250 

Изходно 

положение 

0          

Показател 12  Постигнати 0 0 0 0 0 0 0 10 83 93 

                                                           
21

 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; 
22

 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; 
23

 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; 
24

 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; 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Брой клъстери – създадени/ 

подкрепени вече 

съществуващи 

резултати 

Цел 0 0 0 0     23 23 

Изходно 

положение 

0          

Нов индикатор 

 

Брой проекти, които въвеждат 

енергийно ефективни 

технологии/процеси/решения25 

 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0 0 13 136 288 437 

Цел 0 0 0 0     332 332 

Изходно 

положение 

          

Нов индикатор 

 

Брой въведени ко-

генерационни инсталации във 

подкрепените предприятия26 

 

Постигнати 

резултати 

      0 0  0  

Цел 0 0 0 0 0 0   33 33 

Изходно 

положение 

          

Нов индикатор 

 

Километри 

изградена/рехабилитирана 

газова връзка със съответното 

борудване27  

Постигнати 

резултати 

      0 0  0 

Цел 0 0 0 0 0 0   50 50 

Изходно 

положение 

          

Нов индикатор 

 

Брой закупени и инсталирани 

компресорни станции28  

Постигнати 

резултати 

      0 0  0 

Цел 0 0 0 0 0 0   1 1 

Изходно 

положение 

          

 

                                                           
25

 „Брой проекти, които въвеждат енергийно ефективни технологии/процеси/решения“ е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № 

C(2012) 5768; 
26

 „Брой въведени ко-генерационни инсталации във подкрепените предприятия“ е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 5768; 
27

 „Километри изградена/рехабилитирана газова връзка със съответното оборудване“ е добавен с измененията на оперативната програма, одобрено с Решение № C(2012) 

5768; 
28

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

http://www.opcompetitiveness.bg/


                      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

41 
 

 

(1) Постигнатите резултати следва да бъдат кумулативно изразени – стойността на показателя следва да е общата стойност, постиганата до края на отчетната година. Резултатите, постигнати през 

изминали години, могат да бъдат актуализирани при представянето на следващи годишни доклади за изпълнението, ако е налице по-точна информация. 

(2) Целта може да бъде посочвана за всяка година или за целия програмен период. 

(3) Изходното положение е посочено само за първата година, когато информацията за него е налице, освен ако се използва концепцията за динамично изходно положение. 

По възможност се прави разбивка на всички показатели по пол. Ако стойностите (данните) все още не са налице, се посочва информация за това, кога ще бъдат налице и кога ще бъдат предоставени на 

Комисията от управляващия орган. 

 

 

Източник: Данни на УО. 
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Преглед по процедури 

 

 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). Успешно е приключило изпълнението на 

148 договора. Изплатените средства към 31.12.2015 г. са 68 882 709.10 лв. (35 219 

169.92 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 2 за 2014 г. и 1 за 2015 г. 

 

 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. 

По процедурата са сключени общо 22 договора, от които 19 са приключили 

успешно. Общата сума на платените средства към 31.12.2015 г. е 46 629 667.51лв. (23 

841 370.42 евро). 

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.  

През 2014 г. е подкрепено 1 предприятие за технологично обновление с цел, 

покриване на изискванията за опазване на околната среда. 
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 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). Успешно 

са приключили изпълнение 16 договора. Изплатените средства към 31.12.2015 г. 3 284 

434.46 лв. (1 679 304.67 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.  

Подкрепените предприятия за технологично обновление с цел, покриване на 

изискванията за опазване на околната среда са 2 за 2014 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. 

Общият бюджет по процедурата възлиза на 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 31.12.2015 г. са в размер на 79 168 651.74лв. (40 478 

288.88 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 4 за 2014 г. 
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 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.  

Сключени са 240 договора за безвъзмездна финансова помощ с обща стойност 

на безвъзмездната финансова помощ в размер на 48 384 424,35 лева. От тях към 

31.12.2016 г. успешно са приключили 222 договора. Изплатените средства към 

31.12.2015 г. са 42 158 873.87 лв. (21 555 489.93 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.  

През 2014 г.10 предприятия от подкрепените по процедурата са въвели 

системи за управление на околната среда (вкл. ИСУ), а през 2015 г. – само 2 

предприятия са направили това. 5 предприятия имат продукти с присъден знак за 

екомаркировка за 2014 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).  Успешно приключили по процедурата са 290 договора като към 

31.12.2015 г. плащанията по процедурата възлизат на 199 040 847.76 лв.( 101 767 969.49 

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.  

През отчетения период процедурата е с най-голям принос по отношение на 
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технологично обновление с цел, покриване на изискванията за опазване на 

околната среда като по нея са подкрепени 126 предприятия - 120 предприятия 

през 2014 г. и 6 предприятия през 2015 г. 

 

 BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес 

инкубатори” 

Целта на подкрепата по процедурата е да развие и укрепи капацитета на бизнес 

инкубаторите за предоставяне на услуги с висока добавена стойност, пряко насочени 

към оказването на подкрепа за устойчивото и конкурентоспособно развитие на 

предприятията в отделните региони на страната като фактор за създаване на нови 

работни места и стимулиране на местното икономическо развитие.  

Обявеният общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за 

подбор на проекти BG161PO003-2.2.01 “Подкрепа за създаване и развитие на бизнес 

инкубатори” е 35 204 940 лв. По процедурата са сключени 17 договора, от които към 

31.12.2015 г. успешно са приключили 12. Общият размер на изплатените средства по 

процедурата към същата дата възлиза на  8 261 806.54 лв. (4 224 194.61 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. 

За отчетния период по процедурата няма отчетени индикатори за 

екологично съответствие. 

 

 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, като към 31.12.2015 г. успешно са приключили 28. Изплатените 

средства към 31.12.2015 г. са 65 885 065.13 лв. (33 686 498.89 евро).  

Основна цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на 

големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху 

околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с 

производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-

ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като 

ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на 

големите предприятия в страната. 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; 
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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 

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 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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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 

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. 

Процедурата има значителен принос към опазване на околната среда и 

устойчивото развитие, т.к. при успешно завършили 28 проекта, в резултат на 

изпълнението, през отчетния период са въведени общо 84 бр. енергоспестяващи 

технологии, от които 71 бр. през 2014 г. и 13 бр. през 2015 г. 

 

 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). По процедурата са сключени общо 456 договора с общ размер на 

безвъзмездната финансова помощ по тях на стойност 286 539 838.17 лева, от които към 

31.12.2015 г. успешно са приключили 437 договора. Изплатените средства към 

31.12.2015 г. са 259 455 822.85 лв. (132 657 655.75 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. 
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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 ко-

генерационни 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“: 

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,  и др. 
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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
29

 - 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. 

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 нива
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавка от 10 

процентни пункта 

за всяка една от 

посочените 

характеристики 

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 

                                                           
29

 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 
30

 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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стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management 

Systems)/EN ISO 50001. 

 

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. 

Процедурата има най-съществен директен принос към опазването на 

околната среда и устойчивото развитие. По нея, при успешно завършили 434 

договора, за отчетния период са въведени 3080 енергоспестяващи технологии, от 

които 1542 през 2014 г. и 1538 през 2015 г.   Въведените системи за производство на 

енергия от възобновяеми енергийни източници са общо 305 през отчетния период, 

от които 85 през 2014 г. и 220 през 2015 г. 

 

 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 

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. Процедурата за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е обявена на 06.12.2012 г. 

Със Заповед № РД-16-1816/21.12.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган 

е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 91 893 567, 26 лв., като 

общият бюджет на проекта е в размер на 92 642 362 лв. Изпълнението на проекта 

стартира на 21.12.2012 г. със срок за изпълнение - 33 месеца. Със Заповед № РД-16-536/ 

22.04.2014 на Ръководителя на УО на ОПК проектът е  разделен на 2 фази, които да 

бъдат изпълнение в рамките съответно на ОПРКБИ и ОПИК. 

Със Заповед № РД-16-609/ 21.07.2015 на Ръководителя на УО на ОПК са 

направени следните изменения: 

• Проектът е обособен на две фази - първа фаза с разходи на стойност 4 476 

665 лв. в рамките на ОПРКБИ 2007-2013. Първа фаза е с продължителност до 

30.11.2015 г. и приключва с изработване и съгласуване на технически проект, уредени и 

придобити вещни права и разработени документации за избор на изпълнители за 

консултант по изпълнението на газопровода и инженер на бенефициента, в т. ч. 

инвеститорски контрол. Срокът за изпълнение на дейностите по Фаза 1, съгласно Плана 

за изпълнение на дейностите по проекта, приключва не по-късно от 31.12.2015 г. 

• Втора фаза с разходи на стойност 88 165 695 лв. е включена в рамките на 

ОПИК 2014-2020. Предвидено е изпълнението ѝ да започне от месец август 2015 г. и да 

продължи до 31.12.2018 г., в който период ще се реализира изграждането на газовата 

връзка. 
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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 индиректния 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). От 

подписаните 36 договора, 31 са приключили успешно. Изплатените средства към 

31.12.2015 г. са 6 711 418.24 лв. (3 431 493.66 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.). 

За отчетния период по процедурата няма отчетени индикатори за 

екологично съответствие. 

 

 Процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на 

клъстерите в България”  

Процедура общ размер на безвъзмездната финансова помощ 29 558 300,00 лв. От 

стартиране на изпълнението на процедурата са подписани 69 договора за безвъзмездна 

финансова помощ с общ размер на безвъзмездната помощ 29 408 637.62 лв. Към 

31.12.2015 г. 62 проекта са приключили успешно като изплатените средства към същата 

дата възлизат на 15 912 915.33лв. (8 136 144.41евро). 

За отчетния период по процедурата няма отчетени индикатори за 

екологично съответствие. 
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Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси  за развитие на предприятията“ 

(JEREMIE) 

 

Обща информация 

 

Инструментите по приоритетна ос 3 нямат пряка екологична насоченост. 

Финансовите инструменти по Инициативата JEREMIE са: 

  Финансов инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“; 

  Финансов инструмент „Инструмент за промотиране на предприемачеството и 

предоставяне на първоначално финансиране“; 

  Финансов инструмент „Фонд за Рисков Капитал“; 

  Финансов инструмент „Инструмент, предоставящ финансиране чрез поделяне 

на риска“; 

  Финансов инструмент „Фонд(ове) за съфинансиране“. 

 

По Инициативата са постигнати следните резултати: 

 Чрез петте финансови инструмента, създадени по Инициативата JEREMIE, са 

подкрепени 9 396 индивидуални транзакции на МСП чрез кредити или дялови инвестиции на 

стойност малко над 890 млн. евро (в т. ч. частното финансиране), като 97,8 % от тези средства 

са вече усвоени от крайните получатели. 

 Общото усвояване на ресурса по ОПК по Инициативата JEREMIE е над 100 %, като 

възлиза на 352 млн. евро.  

 Постигнат ливъридж от 2.57 пъти на вложения публичен ресурс. 

От всички инструменти, само по инструмент Финансов инструмент „Инструмент 

за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране“ 

е отчетено изпълнение по индикатор „Предприятия, подпомогнати с рисков капитал за 

реализация на екоиновации“. 

Целта на инструмента е да бъде предоставена подкрепа на иновативни 

стартиращи бизнеси под формата на дялови инвестиции, като инструментът се 

характеризира с две особеностти - две фази на финансиране, съобразено с развитието 

на предприятието, и възможност за консултации от група професионалисти в различни 

сектори от бизнеса (ментори). Общият бюджет на инструмента е 21.21 млн. евро, от 

които 21 млн. евро е финансирането по ОПРКБИ и  0.21 млн. евро частно финансиране.  

Избрани  са два финансови посредника и са създадени два фонда: Eleven и Launch 

Hub. Eleven управлява фонд с капитал от 12 млн. евро с цел да направи около 200 

инвестиции в иновативни стартиращи бизнеси. Инвестициите в една компания от 

портфейла на фонда са между 25 хил. и 200 хил. евро. Другият избран мениджър - 

Launch Hub, управлява фонд с капитал от 9 млн. евро, фокусиран върху 

информационните и комуникационните технологии. Целта е той да реализира около 

120 инвестиции през периода за инвестиране на фонда. Очаква се всяка от тях да бъде в 

размер между 30 хил. и 200 хил. евро. Към 31.12.2015 г. финансовите посредници са 
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направили инвестиции в 188 стартиращи предприятия на обща стойност 19,197 млн. 

евро: 

 Eleven е сключил договори за инвестиции с 125 предприятия до момента на 

обща стойност на инвестициите в размер на 10,969 млн. евро;  

 LaunchHub е сключил договори за инвестиции с общо 63 предприятия на обща 

стойност в размер на 8,228 млн. евро. 

Отчетено е пълно усвояване по инструмента. 

 

Към 31.12.2015 г. за отчетния период по инструмента е отчетено, че общо 

8 предприятия са били подпомогнати с рисков капитал за реализация на 

екоиновации. От тях 7 през 2014 г. и 1 през 2015 г. 
 

Таблица 9. Стойности на индикаторите към 31.12. 2015 г. по Приоритетна ос 3 

Показатели 

 

 2014 2015 Общо 

Индикатор 1  

Брой 

създадени/развити 

финансови продукти 

Постигнати 

резултати 

0 0 5 

Цел  
  5 

Изходно 

положение 

  0 

Индикатор 2 Брой 

предприятия, 

подкрепени чрез 

дългови продукти  

Постигнати 

резултати 

1115 1115 7248  

Цел  
  2000 

Изходно 

положение 

  0 

Индикатор 3 Брой 

предприятия, 

подкрепени чрез 

фондове за рисков 

капитал  

 

Постигнати 

резултати 

68 62  202 

 

Цел  
  158 

Изходно 

положение 

  0 

Индикатор 4 Брой 

стартиращи 

предприятия, 

подкрепени чрез 

финансови продукти   

 

Постигнати 

резултати 

64 44 188 

Цел  
  195 

Изходно 

положение 

  0 

  

http://www.opcompetitiveness.bg/


                      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

54 
 

Обобщение 

 

На база на извършения 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 много добър принос – както пряк, така и 

косвен, към опазването на околната среда и устойчивото развитие. 

В рамките на Приоритетна ос 1 по програмата за отчетния период са 

подкрепени общо 525 иновационни проекта (114 за 2014 г. и 411 за 2015 г.) като броят 

иновации, които отговарят на изискванията за опазване на околната среда, 

разработени и внедрени от подкрепените предприятия е  общо 488 (109 за 2014 г. и 

379 за 2015 г.). Реализираните проекти по приоритетна ос 1 демонстрират значителен 

принос към устойчивото развитие и въпросите за опазване на околната среда като 

процентът на еко-иновациите от общия брой подкрепени иновационни проекти  е 

95,6 %  за 2014 г. и 92,2%  за 2015 г. и 92,95 % за отчетния период. 

В рамките на Приоритетна ос 2 по програмата за отчетния период 136 са 

подкрепените предприятия за технологично обновление с цел покриване на 

изискванията за опазване на околната среда, от които 129 през 2014 г. и 7 през 2015 

г. 

Подкрепените предприятия, въвели системи за управление на околната среда 

са общо 12 като през 2014 г.  те са 10, а през 2015 г. са 2. 

През отчетния период продуктите с присъден знак екомаркировка са само 5 – 

всички през 2014 г.  

Най-съществен е приносът на програмата в отчетния период по отношение на 

въведените енергоспестяващи технологии. 3146 са въведените енергоспестяващи 

технологии в подкрепените предприятия, като 1613 са реализирани през 2014 г., а 

1551 през 2015 г. 

Въведените системи в подкрепените предприятия за производство на енергия 

от възобновяеми енергийни източници са 305 – 85 са реализирани  през 2014 г., а  

220 през 2015 г. 

Обобщението на данните е представено в Таблица 10. 

 

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. 
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Таблица 10. Индикатори за екологично съответствие на изпълнението на програмата 

– изпълнение към 31.12.2015 г. 

Индикатор Единица мярка и резултат 

Приоритетна ос 1  

Иновации, отговарящи на изискванията за 

опазване на околната среда, разработени и 

внедрени от подкрепените предприятия  

брой/годишно 

109  за 2014 г. 

379 за 2015 г. 

 

% екоиновации от общия брой подкрепени 

иновационни проекти 

% / годишно 

95,6 %  за 2014 г. 

92,2%  за 2015 г. 

 

Приоритетна ос 2  

Подкрепени предприятия за технологично 

обновление с цел, покриване на изискванията 

за опазване на околната среда 

брой/годишно 

129 през 2014 г. 

7 през 2015 г. 

 

Предприятия, въвели системи за управление 

на околната среда (вкл. ИСУ) 

брой/годишно 

10 през 2014 г. 

2 през 2015 г. 

 

Продукти с присъден знак екомаркировка брой/годишно 

5 през 2014 г. 

Въведени енергоспестяващи технологии брой/годишно 

1613  през 2014 г. 

1551 през 2015 г. 

Въведени системи за производство на 

енергия от възобновяеми енергийни 

източници 

брой/годишно 

85  през 2014 г. 

220 през 2015 г. 
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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 

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 31.12.2015 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).  

http://www.opcompetitiveness.bg/
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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 про-

иновативна инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и 

консултантска подкрепа за създаването на първия научно-технологичен парк в 

България, с цел идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и 

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

услуги и по този начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока 

добавена стойност. 

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 

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 2:  Решение № СО-09-ПР/2014 г. от 

15.01.2014 г. на Министерство на околната среда и водите, РИОСВ – София.) 

 

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 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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трасета на газопровода, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху прирордни местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитени зони. (Приложение 3 Решение № 48-ПР/2012 г. от 18.09.2012 г. на 

Министерство на околната среда и водите.) 

 

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, 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.  

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). 

 

Останалите процедури по ОПРКБИ, 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.  
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Изпълнение на мярката: 

 

По ОПРКБИ няма обявени процедури в рамките на отчетния период 

01.01.2014 – 31.12.2015 г. 

 

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 

„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”, изпълнението по която е приключило на 10.07.2015 г., 

допустими за финансиране по процедурата са били 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 е оценяван „Принос на 

проекта за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС“ (опазване на околната 

среда). Максимален брой точки са получили 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 2 за 2014 г. и 1 

за 2015 г.  Общият брой  успешно приключени договори по процедурата е 148. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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По процедурата BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи 

предприятия” е подкрепено 1 предприятие за технологично обновление с цел, 

покриване на изискванията за опазване на околната среда за 2014 г.  Общият брой  

успешно приключени договори по процедурата е 19.  Изпълнението по процедурата 

е приключило на 29.05.2014 г. 

По процедурата BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и  

кооперации на хора с увреждания“ са подкрепени 2 предприятия през 2014 г. за 

технологично обновление с цел, покриване на изискванията за опазване на 

околната среда за 2014 г. Общият брой успешно приключени договори по 

процедурата е 16. Изпълнението по процедурата е приключило на 20.03.2014 г. 

По процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия” подкрепените предприятия за технологично обновление с 

цел, покриване на изискванията за опазване на околната среда са 4 за 2014 г. от 

общо 100 успешно приключени договора. Изпълнението по процедурата е приключило 

на 17.07.2014 г. 

По процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия” подкрепените предприятия за технологично обновление с 

цел, покриване на изискванията за опазване на околната среда са 120 за 2014 г.  и 

6 за 2015 г. от общо 290 успешно приключени договора. Изпълнението по процедурата 

е приключило на 01.06.2015 г. 

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 на доклада. 

Съгласно критериите за техническа оценка на проектните предложения , т. II, 

проектите са получавали 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 
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предвидените разходи”, проектното предложение ще бъде отхвърлено като 

несъответстващо на изискванията за качество на проектите по процедурата. 

Изпълнението по процедурата е приключило на 09.06.2015 г. с 28 успешно 

приключили проекта. 

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. 

Допустимите дейности и бюджета по процедурата са описани в предходния раздел.  

Изпълнението по процедурата е приключило на 31.12.2015 г. с общо 437 

успешно приключили проекта.  

 

По т. 2.2. 

Принос за изпълнение на мярката има обявената през 2010 г. процедура 

BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”. По 

процедурата е било допустимо въвеждането на редица стандарти, вкл. и 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. Изпълнението по процедурата е 

приключило на 15.03.2015 г. с общо 182 успешно приключили проекта. 

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.  През отчетния период общо 12 предприятия от 

подкрепените по процедурата са въвели системи за управление на околната среда 

(вкл. ИСУ) - 10 през 2014 г. и 2 през 2015 г. По процедурата се отчитат и 5 

продукта с присъден знак за екомаркировка през 2014 г. Изпълнението по 

процедурата е приключило на 17.07.2015 г. с общо 222 успешно приключили 

проекта. 
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3. Мярка: „Препоръчва се с предимство да се подкрепят проекти, насочени 

към: 

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 

ноу-хау, 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 ОПРКБИ няма обявени процедури в рамките на отчетния период 

01.01.2014 – 31.12.2015 г. 

 

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 заложени 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. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Изпълнението по процедурата е приключило на 02.12.2015 г. с общо 39 

успешно приключили проекта. 

 

По процедури 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” и 

BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” допустими са  

били проекти, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, 

пряко свързани с производството и внедряването на иновативен продукт, процес или 

услуга и насочени към една или повече от следните цели: 

- Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, 

допустим по процедурата, в допълнение към досегашната дейност; 

- Разширяване на дейността на съществуващо предприятие; 

- Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез 

внедряване на иновативни продукти/процеси/услуги; 

- Фундаментална промяна в цялостния производствен цикъл в съществуващо 

предприятие. 

 

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 са получавали проекти за разработване на 

иновативни идеи в следните области: „Информационни технологии“, „Еко и 

енергоспестяващи технологии“ и „Технологии, свързани със здравето“. 

 

Изпълнението по всички горепосочени процедури по Приоритетна ос 1 

(1.1.1.; 1.1.03; 1.1.04; 1.1.05; 1.1.07 и 1.2.02) е приключило през 2015 г. 

 

Принос за покриване на изискванията за опазване на околната среда имат и  

процедурите, насочени към технологична модернизация не само на МСП, но и на 

големи предприятия ( BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия”, BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи 

предприятия”, BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и  кооперации на 

хора с увреждания“,  BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия” и BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки 

и средни предприятия"). Подкрепата за осъществяването на инвестиции за 

технологично обновление, въвеждането на нови продукти, процеси и услуги, 

усъвършенстването на комуникацията с пазара и клиентите, предоставяна чрез 

процедурите за технологична модернизация, има за цел да отговори на реалните 

потребности и нужди на предприятията в страната, осъществяващи дейността си в 

секторите, определени като приоритетни за развитието на националната икономика, 

като подкрепи усилията им за по-висока конкурентоспособност и устойчиво 
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присъствие на вътрешния и външен пазар и съответно да допринесе за по-устойчива и 

природозащитна икономика. 

 

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“: 
 

Принос към изпълнението на подмярка 3.2. има процедурата за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за 

научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”. 

Основната цел на е била да предостави подкрепа за реализирането на успешни 

научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, 

самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски 

организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършенстване на 

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

засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и 

технологичното развитие на предприятията. По процедурата максимален брой точки по 

т. ІV, подточка 2 от критериите за оценка са получавали научноизследователски и 

развойни проекти, насочени към някоя от следните идентифицирани като приоритетни 

на национално и европейско ниво иновативни области:  Информационни технологии; 

Еко и енергоспестяващи технологии; Технологии, свързани със здравето. Процедурата 

е приключила през 2015 г. с 64 успешно приключени договора. 

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 била 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, 

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. 

Процедурата е приключила през 2015 г. с 4 успешно приключени договора. 
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Трите посочени по-горе иновативни области са приоритетни и по друга 

процедура - BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 

офиси за технологичен трансфер”, като с предимство се финансират проекти именно 

в тях. Процедурата отново е била 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. Тя е приключила през 2015 

г. с 16 успешно изпълнени проекта. 

Основната цел на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните 

изследвания в изследователските организации в България” е била 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 вече посочените по-горе иновативни 

области: Информационни технологии, и/или еко и енергоспестяващи технологии, и/или 

технологии, свързани със здравето. Процедурата е завършила също през 2015 г. с 33 

успешно приключени договора. 

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 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. 

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 била 

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.  Процедурата е 

приключила през 2015 г. с общо 12 успешно изпълнени договора. 
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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 предвиждат постигане на цели, пряко или косвено свързани с опазването 

на околната среда. Всички интервенции по процедурите са насочени към 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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V. 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  през отчетния период: 

 ОПРКБИ 2007-2013 г. е в съответствие с НСРР 2007-2013 г. и НПР 2007-

2009г. 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.31 

 Цялата ОПРКБИ е насочена към една от ключовите сфери на принципа за 

устойчиво развитие, а именно подобряване на икономическата среда. В ОПРКБИ тя се 

преплита с концепцията за икономическо развитие, съобразено с необходимостта от 

опазването на околната среда и осигуряване на по-добър начин на живот. Програмата цели 

постигането на това чрез включването на насърчителни мерки за енергийна ефективност, 

насърчаването на партньорство между бизнеса, НПО и научните институти за разработване 

на иновативни подходи в производството, чрез подпомагане въвеждането и 

сертифицирането на системи за управление  и др. – мерки, които в същото време 

подобряват конкурентоспособността на предприятията и икономиката, наред с 

ограничаването на негативните въздействия върху околната среда.32 

 Приоритетите на ОПК показват много добро ниво на интегриране на 

принципите на опазване на околната среда. Въздействието върху околната среда от 

интервенциите по ОПРКБИ 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 пряко или косвено 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 най-

пълно отстраняване на неблагоприятно въздействие върху околната среда прегледът 

показва, че същите се прилагат по процедурите, по които са релевантни. 

 Във всички изпълнявани в разглеждания период процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ се предвижда постигане на цели, свързани с 

                                                           
31

 Анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 и препоръки за 

следващия програмен период 2014-2020 г., стр. 105 
32 Пак там. стр. 168 
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изпълнението на хоризонталните политики на ЕС, една от които е опазването на околната 

среда. Съответствието с хоризонталните политики на ЕС (вкл. опазване на околната среда) 

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. Давал се е 

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 представените в доклада данни, приносът на ОПРКБИ за прилагане 

на мерки, насочени към опазване на околната среда е значителен: 

o Драстично се е увеличил броят на иновациите, отговарящи на изискванията 

за опазване на околната среда, разработени и внедрени от подкрепените предприятия – от 

общо 46 бр. за предходния отчетен период на 488 бр. през настоящия отчетен период.33 

o Процентът на еко-иновациите от общия брой подкрепени иновационни 

проекти за отчетния период е 92,95 %. 

o Макар и по-малък от предходния отчетен период, значителен е броят на 

предприятията, които са извършили технологично обновление, с цел, 

покриване на изискванията за опазване на околната среда – 136 бр. през 

отчетния период спрямо 528 броя за предходния.
 34

 

o По-малък брой са и предприятията, въвели системи за управление на 

околната среда – 12 бр. през отчетния период спрямо 106 пред 

предходния период.
35

 

o За разлика от предходния период, когато не е имало предприятия, които 

да са кандидатствали с подобен проект, през настоящия отчетен период 5 

продукта са с присъден знак за екомаркировка. 

o Драстично е нараснал броят на въведените енергоспестяващи технологии 

- от 13 бр. през предходния отчетен период на 3164 бр. през настоящия 

отчетен период. 

o Въведените системи за производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници са се повишили значително от 6 броя през 

предходния период на 305 през настоящия период. 

Както е видно от представените данни, ОПРКБИ има много добър принос към 

прилагане на принципите на устойчиво развитие и опазване на околната среда и към 

постигане на екологичните цели в националната политика.  

                                                           
33

 Следва да се има предвид, че през отчетния период (2014-2015 г.) не са обявявани нови процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Данните са за проекти, които са приключили изпълнението си в рамките на отчетния период. 
34 Виж предходната бележка. 
35 Виж предходната бележка. 
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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 помощ 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 с изх. № ЕО-31/29.09.2015 г. от Компетентния орган - 

Министерство на околната среда и водите относно преценяване на необходимост от 

извършване на Екологична оценка. 

Приложение 2. Решение № СО-09-ПР/2014 г. от 15.01.2014 г. на Министерство на 

околната среда и водите, РИОСВ – София; 

Приложение 3. Решение № 48-ПР/2012 г. от 18.09.2012 г. на Министерство на околната 

среда и водите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.opcompetitiveness.bg/


                      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

71 
 

 

Списък на използваната литература  

 

3. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007–2013 г.; 

4. Годишен доклад за изпълнението на ОПРКБИ за 2014 г.; 

5. Доклад „Текущо състояние и напредък при реализацията на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

2007–2013 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 

– 2020  за периода 01.01.2007 г. – 30.12.2015 г.“ 

6. Протоколи от заседания на Комитета за наблюдение; 

7. Насоки за кандидатстване по обявените процедури по програмата; 

8. Технически/финални доклади на проектите по ОПРКБИ 2007–2013; 

9. Становище по екологична оценка (ЕО) №5-4/2007 на МОСВ; 

10. Екологична оценка на ОПРКБИ 2007–2013; 

11. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми; 

12. Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

13. Анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007 – 2013 и препоръки за следващия програмен 

период 2014-2020 г. 

 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/

