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Напредък по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Общата цел на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013  (ОП „Конкурентоспособност”) е развитие на динамична икономика, 
конкурентоспособна на европейския и световен пазар. 

Целта на подкрепата в рамките на ОП „Конкурентоспособност” 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. За изпълнение на тези цели 
се предвижда подкрепа за развитие на производителността на малките и средни предприятия, както и за 
развитие на иновациите и новите технологии  и за подобряване на бизнес средата.

ОП „Конкурентоспособност” е структурирана в пет приоритетни оси за програмен период 2007-2013 г.: 

Приоритетна ос 1:  „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”;
Приоритетна ос 2:  „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес 

среда”;
Приоритетна ос 3:  „Финансови инструменти за развитие на предприятията”;
Приоритетна ос 4:  „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”; 
Приоритетна ос 5:  „Техническа помощ”.

1. Общ напредък по Програмата и напредък по отделните приоритетни оси – 
физически  и финансов

Към 31 март 2011 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност” са изплатени 461 808 052 лв. 
безвъзмездна финансова помощ, което представлява 20.32 % от целия бюджет на програмата. Сключените 
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и издадените заповеди са 959 с обща стойност 
на безвъзмездната финансова помощ 940 845 561 лв. От тях 706 бр. са договорите в процес на изпълнение/ 
приключени на стойност 839 160 198 лв.  Прекратени са 253 бр. договори.

По приоритетни оси 1 и 2 (директно насочени към бизнеса) са сключени 935 договора с обща стойност 
на безвъзмездната финансова помощ - 434 050 017 лв.  От тях в процес на изпълнение/приключени са 686 
договора  с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ – 334 859 275 лв., което представлява 
14.73 % от общият бюджет на оперативната програма. Изплатените по двете приоритетни оси средства 
към 31.03.2011 г. са общо 52 466 773 лв., което представлява 15.67 % от сумата на сключените договори (в 
процес на изпълнение и приключени). Плащанията по приключилите изпълнение договори с 246 фирми-
бенефициенти са в размер на 35 983 966 лв.
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1.1. Напредък в изпълнението на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието 
и иновационни дейности”

Процедурите по Приоритетна ос 1 са насочени към подобряване на българската иновационна система чрез 
подкрепа за иновационната дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура. Те са фокусирани 
върху подпомагане развитието на научно-изследователската и развойна дейност за и от предприятията 
с цел укрепване на техния иновативен потенциал и изграждането на подходяща про-иновативна бизнес 
инфраструктура, която да укрепи връзката наука-бизнес.

По процедура „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” са сключени 31 
договора, съ-финансирани от оперативната програма с 9 282 145  лв. От тях към 31 март 2011 г. 25 договора 
на стойност 7 641 546 лв. са в етап изпълнение, а 6 договора са прекратени. Процедурата е прекратена 
с Решение № РД-16-1328/19.11.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган. През месец януари 
процедурата е обявена отново с наименование: „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” 
и бюджет 39 116 600 лв.

Процедура „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне 
на иновативни услуги” е обявявана два пъти. След първото обявяване на процедурата са сключени 
10 договора, съ-финансирани от оперативната програма с 22 524 764 лв. От тях 6 договора на стойност  
15 749 412 лв. са в етап на изпълнение, а 4  договора са прекратени. На 30 декември 2010 г., след съществено 
либерализиране на основни изисквания към кандидатите, процедурата е обявена отново с общ размер 
на безвъзмездната финансова помощ 48 895 750 лева. До края на март 2011 са постъпили 14 проектни 
предложения.

Процедура „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги” е обявена на 29 март 2010 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 
- 19 558 300 лв. От обявяването на процедурата до 31.03.2011 г. са постъпили 8 проектни предложения.

Процедура  „Подкрепа за създаване на технологични паркове” е обявена на 20 юли 2009 г. с общ размер на 
безвъзмездната финансова помощ 2 933 745 лв. За периода от обявяването на процедурата до 31.03.2011 г. 
са постъпили 2 проектни предложения, чиято оценка е приключила на 30.12.2010 г.
 
1.2. Напредък в изпълнението на Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията 
и развитие на благоприятна бизнес среда”

Процедурите по Приоритетна ос 2 са насочени към повишаване ефективността на предприятията и 
развитие на благоприятна бизнес среда чрез предоставяне на подкрепа на малките и средни предприятия 
за технологично обновление, постигане на съответствие с международно признати стандарти за 
качество, подобряване на достъпа до информационни и консултантски услуги, отговарящи на нуждите 
на предприятията, подобряване на енергийната ефективност, насърчаване на бизнес кооперирането и 
свързването в клъстери.
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Процедура „Технологична модернизация в предприятията” е обявена през 2007 г. и по нея са сключени 125 
договора със съ-финансиране от оперативната програма 47 942 387 лв. От тях 66 договора са влезли в сила 
на обща стойност 22 534 336 лв. Прекратени са 19 договора. Договорите приключили изпълнение са 47 с 
обща стойност на безвъзмездната финансова помощ - 13 557 290 лв. От тях по 40 договора са извършени 
окончателни плащания на обща стойност 9 694 144.29 лв. 

Процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” е обявявана три пъти. След първата 
покана за набиране на проектни предложения по процедурата през 2008 г. са сключени 172 договора с общ 
размер на безвъзмездната финансова помощ 97 401 931 лв. От тях 125 са в етап на изпълнение с размер 
на безвъзмездната финансова помощ 63 087 120 лв. Прекратени са 47 договора с обща стойност на съ-
финансирането – 32 679 441 лв. 36 договора са приключили като усвоени и изплатени по тях реално са 17 
689 202 лв. Втората покана е обявена на 10 май 2010 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 97 
791 500 лв. В рамките на крайния срок са подадени 599 проектни предложения и са сключени 179 договора 
на стойност 90 036 833 лв. Третата покана е обявена на 30 декември 2010 г. с краен срок за подаване на 
проектни предложения 01.04.2011 г. и общ размер на безвъзмездната финансова помощ 97 791 500 лв. В 
рамките на крайния срок са подадени 189 проектни предложения. 

Процедура „Технологична модернизация в големи предприятия” е обявявана два пъти. След първоначалното 
обявяване на процедурата през 2008 г. са сключени 42 договора с общ размер на безвъзмездната финансова 
помощ - 97 140 550 лв. От тях в етап на изпълнение са 34 договора, размерът на безвъзмездната финансова 
помощ по които е 79 822 182 лв., а 8 договора са прекратени. 4 договора са приключили като усвоени и 
изплатени по тях реално са 2 868 340 лв. Процедурата е обявена повторно на 2 юни 2010 г. с краен срок за 
подаване на проектни предложения 07.09.2010 г. и общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 58 
674 900 лв. Подадени са 113 проектни предложения, вкл. 1 след изтичане на крайния срок,сключени са 20 
договора на стойност 56 725 483. 

Процедура „Покриване на международно признати стандарти” е обявявана три пъти. След първоначалното 
обявяване на процедурата през 2007 г. са сключени 179 договора за безвъзмездна финансова помощ, 
по които съ-финансирането от Оперативната програма възлиза на 8 164 036 лв. От тях прекратени са 50 
договора със съ-финансиране – 2 120 739 лв. По 121 договора са извършени окончателни плащания в 
размер на 4 379 399 лв. След втората покана през 2008 г. са подписани и влезли в сила 181 договора с общ 
размер на безвъзмездната финансова помощ на стойност 5 865 189 лв. Към момента в етап изпълнение са 
121 договора, размерът на безвъзмездната финансова помощ по тях възлиза на 3 539 584 лв. Прекратени са 
60 договора с обща стойност на съ-финансирането от Оперативната програма – 2 226 948 лв. Третата покана 
по процедурата е обявена на 1 юли 2010 г. с краен срок за подаване на проектни предложения 30 септември 
2010 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева. Постъпилите 
проектни предложения са 629, вкл. 25 подадени след изтичане на крайния срок. Назначена е оценителна 
комисия, която се очаква да приключи своята работа в края на януари на 2011 г.
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Процедура  „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” е обявена на 16 юли 2010 г. с общ размер 
на безвъзмездната финансова помощ - 29 337 450 лева. Процедурата е без определен краен срок за 
кандидатстване. До 31.03.2011 г. по процедурата има регистрирани 8 проектни предложения. Предстои 
сформиране на оценителна комисия за оценката им. 

Процедура „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение” е обявена на 
15 септември 2010 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ от 1 955 830 лева и краен срок 
за кандидатстване - 16.11.2010 г. До крайния срок са получени 4 проектни предложения. Оценителната 
комисия по процедурата е излязла с решение към 30.12.2010 г. Няма одобрени за финансирани проектни 
предложения.

Процедура „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” е обявена на 26 ноември 2010 г. с краен 
срок за подаване на проектни предложения 28 март 2011 г. и общ размер на безвъзмездната финансова 
помощ 35 204 940 лева. По процедурата са подадени 42 проектни предложения. 

Процедура “Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания” е обявена на 11 декември 2010 г. с 
краен срок за подаване на проектни предложения 14.03.2011 г. и общ размер на безвъзмездната финансова 
помощ 19 558 3000 лв. По процедурата са подадени 30 проектни предложения.

1.3. Напредък в изпълнението на Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на 
предприятия”

Дейностите по приоритетната ос предвиждат създаването на специализирани финансови инструменти като 
гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрофинансиране, подпомагащи достъпа 
на малки и средни предприятия до капитал за развитие при достъпни и благоприятни условия.  Те са особено 
полезни за групите предприятия, които имат затруднен достъп до традиционното банково финансиране - 
микро предприятия, стартиращи фирми, включително иновативни, предприятия с недостатъчна бизнес и/
или кредитна история и без подходящо като размер и качество обезпечение. 

Операциите по Област на въздействие 3.1. „Подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и 
средни предприятия чрез използване на инструментите от финансовия инженеринг”, Приоритетна ос 3 
„Финансови ресурси за развитие на предприятия” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” по 
прилагането на инструментите за финансов инженеринг се изпълняват съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 на Съвета, както и според разпоредбите на подписаните през месец април 2010 г. изменено 
Рамково споразумение за изпълнение на Инициативата JEREMIE в Република България и изменено Финансово 
споразумение за изпълнение на Инициативата JEREMIE в Република България между Република България, 
представлявана от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Европейския инвестиционен 
фонд, с което се постави началото на реализиране на дейностите по Инициативата в страната.
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За мениджър на създадения Холдингов фонд е избран Европейският инвестиционен фонд, чийто дейности 
се извършват под контрола на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с цел гарантиране 
успешното изпълнение на Инициативата JEREMIE в България.
  
Покана за заявяване на интерес № JER 009/1 – Фонд за рисков капитал 

Предвиденият бюджет от Холдинговия фонд Джереми за финансирането на Фонда за Рисков Капитал 
е в размер на 21 милиона евро или 70% от общия капитал на инструмента. Избраният фонд мениджър 
ще трябва да привлече най-малко 30% от капитала от частни инвеститори като по този начин общият 
капитал на инструмента трябва да достигне 30 млн. евро. Инвестициите на Фонда за рисков капитал в едно 
предприятие ще бъдат ограничени до 1.5 млн. евро за всеки 12-месечен период. Фондът ще предприеме 
инвестиции в рисков капитал под формата на капитал или квази капитал. Фондът предоставя капитал за 
проучване, начален капитал и/или капитал за растеж, както е определено в Регламент (ЕО) № 800/2008.

Поканата за заявяване на интерес за Фонд за рисков капитал стартира на 3 септември 2010 година. В 
рамките на крайния срок - 2 ноември 2010 г., бяха получени 12 заявления като предстои те да преминат 
през процедурата за подбор.
 
Покана за заявяване на интерес № JER 009/2 – Гаранции, покриващи загуби на портфейл от дългови 
инструменти

Предвидения бюджет от Холдинговия фонд Джереми за финансиране на този инструмент е 74 млн. евро, 
който предвижда използването на ливъридж от поне 5 пъти от избраните финансови посредници, в 
резултат на което ще бъдат създадени портфейли от нови заеми в размер на до 370 милиона евро. Целта на 
финансирането на допустимите инвестиции трябва да бъде, както следва: за финансиране на: (A) инвестиции 
в материални и нематериални активи; и (Б) оборотен капитал, свързан с развитието и разширяването 
на дейности, които са допълнителни (и свързани) с дейностите, посочени в (А) по-горе (спомагателният 
характер, се доказва, наред с другото, от бизнес плана на малките и средните предприятия и размера на 
финансирането); и / или (C) оборотен капитал, свързан с развитие или разширяване на дейности (като 
например закупуване на суровини и стока), чието предназначение трябва да се докаже, наред с другото, с 
план за създаване или разширяване на дадено предприятие.

Поканата за заявяване на интерес за инструмента бе публикувана на 17 ноември  
2010 г. с краен срок за получаване на заявления за интерес 17 януари 2011г. В рамките на крайния срок бяха 
получени 11 заявления.

Покана за заявяване на интерес JER 009/3  – Фонд за инвестиции в развиващи се компании и Покана 
за заявяване на интерес JER 009/4 Мецанин Фонд

Предвидения бюджет от Холдинговия фонд Джереми за финансиране на Фонда за инвестиции в развиващи 
се компании и Мецанин фонда са в размер на по 30 млн. евро за всеки инструмент или 50% от капитала 
им. Фонд мениджърите ще трябва да привлекат най-малко 50% от капитала от частни инвеститори като по 
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този начин общата сума за финансиране трябва да достигне до сума в размер на 60 млн. евро за всеки от 
двата инструмента. Няма да има регулаторни ограничения по отношение на инвестирания капитал в дадено 
предприятие с оглед отсъствието на елемент на държавни помощи в структурата на инструментите.

Фондът ще предоставя финансиране с цел осигуряване на растеж и развитие на компаниите, които са 
печеливши или близко до фазата да бъдат печеливши. Капиталът може да се използва за: финансиране 
повишаването на производствения капацитет; продуктовото или пазарното развитие или финансиране на 
друга инвестиция с цел растеж.

Поканата за заявяване на интерес за инструмента бе публикувана на 17 ноември  
2010 г. с краен срок за получаване на заявления за интерес 17 януари 2011г. В рамките на крайния срок бяха 
получени 8 заявления.

Мецанин Фондът ще осигурява мецанин финансиране. Мецанин финансирането може да бъде дефинирано 
като хибриден финансов инструмент, комбиниращ заемен компонент с капиталов или подобен на капиталов 
инструмент.

Поканата за заявяване на интерес за инструмента бе публикувана на 17 ноември  
2010 г. с краен срок за получаване на заявления за интерес 17 януари 2011г. В рамките на крайния срок бяха 
получени 3 заявления.

В хода на изпълнението на Инициативата Джереми, Европейският инвестиционен фонд и Управляващият 
орган на ОП „Конкурентоспособност” се споразумяха да разширят обхвата на допустимите бенефициенти 
с включването на предприятия с брой заети лица по-малко от 3,000, но с финансови показатели (годишен 
оборот и стойност на активите) за средни предприятия като допустими крайни бенефициенти по два от 
предвидените финансови инструмента по приоритетна ос 3 – Фонд за инвестиции в развиващи се компании 
и Мецанин Фонд. Управляващият орган предприе официална процедура за изменение на оперативната 
програма като нанесените промени в Област на въздействие 3.1. „Подобряване на достъпа до финансиране 
на микро, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите от финансовия инженеринг”, 
Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятия” бяха извършени съгласно официално 
решение от седмото заседание на Комитета за наблюдение и координирани с Европейския инвестиционне 
фонд и Европейската комисия. Промяната на Оперативната програма е в процес на съгласуване от 
Европейската комисия, като към момента ЕК отговори, че предложените промени в Оперативната програма 
са допустими.  

1.4. Напредък в изпълнението на Приоритетна ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции 
на българската икономика” 

Дейностите и мерките по тази приоритетна ос имат за цел да подпомогнат интеграцията на българската 
икономика в общия европейски пазар чрез подобряване на условията за инвестиции и износ, както и 
подобряване на националната инфраструктура по качеството. В изпълнение на мерките по тази приоритетна 
ос са сключени 6 договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 
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73 531 819.81 лв. (37 596 222.48 евро). Проектите се изпълняват за период от 36 месеца, март-април 2011 / 
март-април 2013. 

Област на въздействие BG161PO003-4.1 „Популяризиране на предимствата за инвестиране в 
България”. Подписан е договор с Българската агенция за инвестиции (БАИ) на стойност 21 052 350.40 лв. 
(10 763 895.83 евро).

БАИ - Проектът цели да увеличи обема привлечени преки чужди инвестиции и икономическия ефект 
от тях, както и да подобри бизнес средата в България за вземане на инвестиционни решения. Проектът 
включва конкретни дейности по разработването на фокусирани маркетингови инструменти, осигуряването 
на аналитична информация за инвестиционните трендове в България и чужбина, провеждането на 
информационни и рекламни кампании, разработването на информационна система в подкрепа на 
инвеститорите, разнообразяването на услугите за инвеститорите и въвеждането на технология за тяхното 
предоставяне. 

Област на въздействие BG161PO003-4.2 „Подкрепа за успешното представяне на българските 
предприятия на международните пазари”. Подписан е договор с Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средни предприятия (ИАНМСП)  на стойност 27 396 493 лв. (14 007 819.31 евро).

ИАНМСП - С изпълнението на проекта се стреми да постигне ефективно използване на предимствата на 
Европейския пазар от страна на българските МСП и разширяване присъствието им на други пазари, като 
предпоставка за тяхното устойчиво развитие и успешното им интегриране в европейската и световна 
икономика.  Дейностите по проекта са обособени в три основни групи: информационно обезпечаване за 
развиване на експортния потенциал и интернационализацията на българските предприятия; аналитично 
обезпечаване – разработване на секторни политики и анализи, и предоставяне на маркетингови услуги; 
промоционални дейности по насърчаване на износа.

Област на въздействие BG161PO003-4.3 „Подобряване на националната инфраструктура по 
качеството”. Подписани са договори с Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДМТН) 
на стойност 5 748 908.11 лв. (2 939 415.13 eвро), с Български институт по метрология (БИМ) на стойност 
12 718 460.00 лв. (6 502 945.09 eвро), Български институт за стандартизация (БИС) на стойност 4 445 418.30 
лв. (2 272 941.15 eвро), с Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” (БСА) на стойност 2 
170 190.00 лв. (1 109 617.55 eвро). 

ДАМТН - Общата цел на проекта е да съдейства за осигуряване на съответствие на българските продукти 
с международните стандарти за качество и подобряване на международната конкурентоспособност на 
целевите сектори на индустрията.  Предмет на одобрения договор са дейности свързани с подпомагане 
надзора и контрола на пазара за осигуряване прилагането на европейското хармонизирано законодателство 
в областта на директивите от Нов подход; нотифициране на органи за оценяване на съответствието; 
законовата метрология и контрола на качеството на течните горива, които са част от националната 
инфраструктура по качеството.
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БИМ - Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на българските 
предприятия, посредством повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от БИМ. 
Дейностите, върху които проектът ще даде отражение, са пряко свързани с оценяване на качеството на 
продуктите/услугите на българските предприятия. Дейностите по договора включват доставка на еталони 
на съвременно технологично ниво, доставка на мобилни лаборатории, подвижни автомобили с теглилки и 
спомагателни съоръжения за целите на изпитването, информационна кампания за бизнеса, актуализиране 
на интернет страницата с насоченост към бизнеса, информационни материали за услугите, предлагани от 
БИМ, получаване на акредитационни/сертификационни услуги.

БИС - Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на българските 
предприятия в рамките на Общия пазар на ЕС, чрез развитие на националната стандартизационна система  
в рамките на националната инфраструктура по качеството, ориентирана пряко към нуждите на стопанските 
субекти и допринасяща за ефективното функциониране на предприятията. Дейностите по проекта 
включват проучване на нуждите на предприятията и бизнеса от информация по отношение на стандартите, 
връзката им с техническото законодателство и оценяване на съответствието; целеви информационни 
кампании и дейности, насочени към повишаване степента на прилагане на страндартите; разработване на 
информационна система в услуга на бизнеса и мерки за укрепване на административния и техническия 
капацитет на БИС за предоставяне на повече и по-качествени услуги за бизнеса.

БСА - Общата цел на проекта е да допринесе за създаването на благоприятна бизнес среда, посредством 
предоставянето на качествени услуги за бизнеса. Реализацията на настоящия проект ще има пряк ефект 
върху всички икономически дейности, които са обвързани с покриването и спазването на технически 
нормативно установени изисквания и правила. Проектът предвижда осъществяването на три основни 
групи дейности: подобряване на достъпа до услугите на националния орган по акредитация, което ще 
доведе до оптимизиране и подобряване на качеството на услугите, предлагани от него; повишаване 
на информираността и познаването на процеса по акредитация, което ще допринесе за максимално 
разясняване на ролята на националния орган по акредитация в процеса по осигуряване на съответствие 
на българските продукти с международните стандарти за качество; повишаване на капацитета на ИА “БСА” 
във връзка с процеса по акредитация, имащо за цел да превърне агенцията в орган по акредитация, който 
притежава компетентност и експертиза в максимално широк обхват от области, подлежащи на акредитация 
и в същото време е способен да осъществява своята дейност обективно и безпристрастно в съответствие 
със съществуващото национално и европейско законодателство.

1.5. Напредък в изпълнението на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „Конкурентоспособност” цели подпомагане на управлението, 
изпълнението, мониторинга и контрола по дейностите на Програмата, както и работата на Комитета за 
наблюдение, включително и чрез провеждането на проучвания и изследвания, необходими за изпълнението 
и оценката на Оперативната програма, както и на информационни кампании за осигуряване на прозрачност 
на дейностите по ОП „Конкурентоспособност”. 
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Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 “Техническа •	
помощ” BG 161PO003-5.0.01-0005-C0001 „Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на 
Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” с обща стойност на безвъзмездната помощ 
5 931 117 лв. (3 032 578.48 евро). Проектът е в процес на изпълнение.

Заповед № РД-16-456/08.05.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и ръководител на •	
Управляващия орган за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението 
на  проект „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” с обща стойност на 
безвъзмездната помощ 11  367 600 лв. (5  812 250,74 евро). Проектът е в процес на изпълнение.

Заповед № РД-16-457/08.05.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и ръководител на •	
Управляващия орган за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на 
проект „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013” с обща стойност на безвъзмездната помощ 19 559 659 лв. (10 
000 848,24 eвро). Проектът е в процес на изпълнение.

2. Осъществени промени с цел оптимизиране на процеса по изпълнение на ОП 
„Конкурентоспособност”

- Осъществени промени на етап кандидатстване

Публикуване за публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване и пакет на документи •	
по предстоящите за обявяване процедури; 

Признаване на консултантските услуги за изготвяне на проектните предложения като допустима •	
дейност и разход; 

Публикуване на Оперативно ръководство за изпълнение на договорите безвъзмездна финансова •	
помощ по всяка процедура заедно с Насоките за кандидатстване и пакета документи;

 
Публикуване на пълна Методика и критерии за оценка на проектните предложения заедно с •	
Насоките за кандидатстване и пакета документи;

Възможност за извършване предварителна проверка за окомплектованост на подаваното проектно •	
предложение и пакета документи, при желание от страна на подателя;

Публикуван нов подобрен образец на Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за •	
малките и средните предприятия и Указания за нейното попълване; 

Разработен нов опростен образец на Декларация за държавни помощи.•	

- Осъществени промени на етап оценка на проектните предложения

Намаляване броя на изискуемите документи;•	
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Възможност за допълнително изискване на документи от Оценителните комисии по време на •	
оценката;

Увеличаване броя на външните оценители в Оценителните комисии;•	

Проверка на някои от декларираните от кандидата обстоятелства по служебен път; •	

Извършване на анализ след приключване на оценката по всяка процедура.•	

- Осъществени промени на етап изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ

Прецизиране на общите условия на договорите за безвъзмездна финансова помощ;•	

Намаляване на срока за проверка на постъпилите отчети от 60 на 40 работни дни; •	

Премахнато месечното отчитане на изпълнението на индикаторите на проектите;•	

Провеждане на обучения на бенефициентите непосредствено след сключването на договори за •	
безвъзмездна финансова помощ с оглед намаляване и избягване на допусканите грешки в процеса 
на изпълнение и отчитане;

Обучения на експерти от централната администрация и териториалните звена на Междинното •	
звено с цел уеднаквяване на критериите на експертите, които участват на всички нива в процеса на 
верификация на разходите и дейностите;

Въведена нова оптимизирана структура  на Управляващия орган и Междинното звено на •	
оперативната програма;

Извършени промени в описанието на Системите за управление и контрол на Оперативната •	
програма и разработен нов общ за УО и МЗ Наръчник по ОП „Конкурентоспособност”;

Провеждане на таргетирани обучения на служителите на двата органа и внедряване на IТ система •	
за контрол и мониторинг. 

Успехите по отношение преструктуриране администрирането на програмата включват:

Подобрена прозрачност 	 и обществен контрол при усвояването на средствата;
Улеснен достъп до средствата по програмата 	 за бенефициентите посредством опростени и улеснени 
процеси и стандартизирани процедури за оценка и верификация;
Внедряване предложенията от страна на бизнеса 	 с цел по-точно отговаряне на техните нужди;
Непрекъснат 	 фокус върху процедурите и дисциплината при плащанията;
Седмични срещи на всички заинтересовани страни (заместник-министър, съветник на министъра, 	

Управляващ орган, Междинно звено) за обсъждане на напредъка и разрешаване на специфични 
проблеми;
По-голяма отчетност и отговорност на всички нива.	

Резултатът е по-ефективно и по-ефикасно управление и изпълнение на ОП 
“Конкурентоспособност”!
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Напредък по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Изплатена безвъзмездна финансова помощ (лева) по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" към 

21.04.2011 г. по години
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Изплатена безвъзмездна финансова помощ (лева) по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" към 

21.04.2011 г. по приоритети

Приоритетна  ос 3
     389 210 170
Приоритетна  ос 2
     53 156 496.34
Приоритетна  ос 1
     2 491 389.8
Приоритетна  ос 5
     5 612 533.27
Приоритетна  ос 4
     14 706 363.66





За допълнителна информация:

Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
тел.: + 359 2 940 75 00

факс: + 359 2 981 17 19
интернет страница: www.opcompetitiveness.bg

адрес: 1000 гр. София, ул. „Славянска” № 8

Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”:
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия,

Главна дирекция „Конкурентноспособност и иновации”
тел.: + 359 2 807 53 11; + 359 2 807 53 00

факс: + 359 2 807 53 08
интернет страница: www.ibsme.org

адрес: 1000 гр. София, ул. „6-ти септември” № 21

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, енергетиката 
и туризма и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд

за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


