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БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 
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11-то заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност“ 

Гр. Пловдив, 30.11.2012 г. 

Напредък в изпълнението  

на ОП „Конкурентоспособност“ 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
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Основни въпроси 

 

 Напредък в изпълнението към 31.10.2012 г. 

 Изграждане на СТПарк 

 Програма „Енергийна ефективност и зелена 

икономика“ 

 Изграждане на междусистемна газова връзка 

България – Сърбия 

 Изпълнение на инициативата Jeremie 

 Предложения за решения на 11 заседание на КН 
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€ 215 

€ 50 

€ 97 

Стартирани процедури за БФП  

(отворени / в процес на оценка) 

Проекти със сключени договори 

Разплатени (вкл. JEREMIE 1 и 2) 

София Тех Парк 

Други процедури 

€ 316 

€ 484 

≈ 90 % от бюджета на ОПК е в изпълнениe (в млн.евро) 

12 % 

42% 

27% 

19% 

€ 60 Прогнозно наддоговаряне  / увеличаване на бюджета  + 5% 
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Сключени договори 

Приключени договори / окончателни плащания 

приоритетни оси 1 и 2  

(брой, кумулативно) 

Брой договори / договори с окончателни плащания 
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Размер на договорените средства 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Период за  

договаряне 

Размер  

на договорените 

средства -  

860 MEUR (74 %) 

Размер на средствата за 

договаряне до 31.12.2013 - 

302 MEUR (26 %) 

Размер  

на договорените 

средства без 

Jeremie -  

511 MEUR (63 %) 
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Размер на договорените средства 

П. ОС 
Общ бюджет  

(MEUR) 

Договорени 

средства  

(MEUR) 

Дял от 

общия 

бюджет (%) 

Средства за 

договаряне 

до 

31.12.2013 г. 

(MEUR) 

Дял от общия 

бюджет за 

договаряне 

до 

31.12.2013 

(%) 

1 211 74  35 % 137 65 % 

2 

 

529 367  69 % 162 31 % 

3 

 

350 349  99 % 1 1 % 

4 

 

37 35  95 % 2 5 % 

5 35 35 100 % 0 0 % 

Общо 1 162  860 74 % 302 26 % 
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Размер на разплатените средства 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Период за  

разплащане 

Размер  

на разплатените 

средства -  

484 MEUR (42 %) 

Размер на средствата за 

разплащане до 31.12.2015 - 

678 MEUR (58 %) 

Размер  

на разплатените 

средства без 

Jeremie -  

135 MEUR  

(17 %) 
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Размер на разплатените средства 

П. ОС 
Общ бюджет 

(MEUR) 

Договорени 

средства  

(MEUR) 

Разплатени 

средства към 

31.10.2012 г.  

(MEUR) 

Дял от 

общия 

бюджет (%) 

Дял от 

договорените 

средства (%) 

1 211 74 7 3 % 9 % 

2 529 367 111 21 % 30 % 

3 350 349 349 99 % 100 % 

4 37  35 9 24 % 26 % 

5 35 35 8 23 % 23 % 

Общо 1 162 860 484 42 % 56 % 
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N+3/2 

Поет ангажимент 

Договорени 

Верифицирани 
Сертифицирани 

Съответствие с правилото N+3/2  
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  Прогнозни данни към 31.12.2012 Г. 

 

 Договорените средства по ОПК се очаква да 

надхвърлят 84% (980 мил. евро) от бюджета на 

програмата 

 

 Плащанията по програмата се очаква да 

надхвърлят 43% (около 500 мил. евро) от 

бюджета на програмата 
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Сключени договори по Приоритетни оси 1 и 2 по райони за планиране 
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Сключени договори по Приоритетни оси 1 и 2 по области 
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Приоритетна ос 1 

 Област на въздействие 1.1. „Подкрепа за иновационни действия в 

предприятията“– обявени са следните процедури: 

 - 3 процедури за провеждане на НИРД и създаване на иновативни продукти, 

като две са за стартиращи предприятия -1.1.01; 1.1.05; 1.1.06;  

 - 3 процедури за внедряване на иновативни продукти (една за стартиращи 

предприятия) - 1.1.02; 1.1.03; 1.1.04;  

 

 Област на въздействие 1.2. „Подобряване на про-иновативната 

инфраструктура“ – обявени са 3 процедури:  

- 1 за технологични паркове - прекратена без договори (1.2.01); 

- 1 за създаване и укрепване на офиси за технологичен трансфер (1.2.02);  

- 1 за създаване и укрепване на технологични центрове (1.2.03). 
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* От стойността на сключените договори са приспаднати прекратени договори и спестени средства от изпълнени договори  

Договорени и изплатени средства с натрупване по приоритетна ос 1 – MEUR * 
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Приоритетна ос 1 - Данни към 30.10.2012 

 

Брой подадени и одобрени проекти, брой сключени договори (млн.евро) 

Забележка: Актуална информация към 20.11.2012 - Продължава оценката на проекти по 

процедури 1.1.03 (30 бр.) и 1.1.05 (65 бр.) и сключването на договори по процедури 1.1.03 (1 

бр.), 1.1.05 (27 бр. по IVта сесия, сключени ноември), 1.1.06 (60 бр.), 1.2.02 (14 договора) и 

1.2.03 (2 договора) 
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Приоритетна ос 1 - Данни към 30.10.2012 за БФП на подадени и одобрени 

проекти, БФП на проектите, по които са сключени договори (млн. евро) 
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Платени средства (евро) 

 Забележка: В графиката са посочени първоначалните бюджети по процедурите, като по част от процедурите 

първоначалните бюджети впоследствие са увеличавани. 
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Приоритетна ос 1 - Оптимистична прогноза за общо усвоена БФП (млн. евро)  

1.1.01 
5.22 млн. евро 

1.1.02 
3.08 млн. евро 

1.1.03 
10.00 млн. евро 

1.1.04 
41.70 млн. евро 

1.1.05 
25.79 млн. евро 

1.1.06 
12.55 млн. евро 

1.2.02 
3.13 млн. евро 

1.2.03 
3.94 млн. евро 

1.2.04 
10.00 млн. евро 

София тех парк 
50.00 

Нова процедура 
за иновации 

45.27 млн. евро 
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Приоритетна ос 1 - Проблеми при реализацията на процедурите 

 Сравнително по-нисък интерес към процедурите - средният брой подадени 

проекти по ПО 1 към ПО 2 е 1:4 

 Причини: малък брой предприятия в страната, които извършват НИРД; по 

процедурите за технологични паркове и центрове – завишени и ограничителни 

изисквания за създаване на обединения от няколко участника; икономичеката 

ситуация в страната и т.н. 

 

 По-голямата сложност, с която се отличават иновативните проекти, които 

представляват рискови проекти 

 

 Ограничен капацитет на предприятията - липса на достатъчно опит и капацитет 

за подготовка и управление на проекти 
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Приоритетна ос 1 - Проблеми при реализацията на процедурите 

 Пропуски в дизайна на процедурите 

  

 - Изискването да се доказва наличие на собственост от страна на кандидата 

върху иновацията, обект на проекта. 

  

 Възможно решение: с промяната в ОП в новата процедура по ПО1 ще се 

подкрепят не само собствени иновации, но и придобити от трети лица 

иновации, за което се предоставят средства и по проекта. 

  

 - Наличие на предварителен подбор на проектите и няколко крайни срока за 

кандидатстване – води до излишно забавяне на процедурите. Новата 

процедура ще е с един краен срок и без предварителен подбор. 
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Приоритетна ос 1 - Проблеми при реализацията на процедурите 

 Пропуски в системата за подбор на проекти  

  

 Трудности, свързани с осигуряване на нужната експертиза по време на 

оценителния процес относно преценка на иновативността; твърде 

продължителен процес на оценката на проектите, което води до остаряване 

на иновациите. 

 

Възможни решения: по-добра организация при провеждането на 

оценителния процес. 
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Приоритетна ос 1 - Проблеми при реализацията на процедурите 

 Трудности при осигуряване на необходимите финансови средства за 

изпълнение на проектите  

  

 С насочването на процедурата към нестартиращи предприятия, включително 

големи предприятия, частично се намалява риска, тъй като стартиращите 

предприятия срещат повече затруднения при осигуряване на финансиране. 

 

 Голям процент прекратени договори на етап изпълнение – напр. 80% по 

процедура 1.1.02  

  

 Необходимо е да се обяви процедура с максимално облекчени условия, 

бенефициентите да бъдат максимално подпомагани, но едновременно с 

това и контролирани, за да се предотврати прекратяването на договори. 
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Приоритетна ос 1 – Аргументи при избора на нова процедура за 

внедряване на иновации 

 По ПО1 по процедура 1.1.04 е договорена най-голяма обща сума на БФП на 

проектите, надвишаваща значително първоначалния бюджет по процедурата. 

Именно процедура с подобни параметри е подходящ избор за процедура, която 

да бъде планирана за обявяване по приоритетна ос 1. 

 

 По процедурите за внедряване на иновации се финансира основно закупуването 

на активи, които обикновено са с по-висок бюджет от бюджета на проектите за 

разработване на иновации. Именно чрез такава процедура за комерсиализация 

на иновации може да се очакват проекти на по-голяма стойност и съответно да 

бъдат договорени повече средства по процедурата. 

 

 Необходимо е прилагане на по-либерален подход – повече дни при предоставяне 

на изискани документи по време на оценката; възможност оценителната комисия 

сама да вземе решение какъв подход да възприеме в дадена ситуация без 

автоматично да отхвърля проектното предложение и т.н. 
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Приоритетна ос 1 - Процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ 

 Планирана за обявяване през първото тримесечие на 2013 г. 

 

 Бюджет на процедурата - 45 млн. евро 

 

 Минимален размер на помощта - 100 000 лв. 

 

 Максимален размер на помощта - 3 000 000 лв. 

 

 Възможност за избор на приложимия режим на държавни помощи за дейностите 

по Елемент „Инвестиции“ („минимална помощ” или „групово освобождаване”)  

 

 Допустими кандидати - МСП и големи предприятия; Внедряват иновативни 

продукти, процеси или услуги (собствена разработка или придобити  от трети лица) 

и с внедряването им не се нарушават права върху чужда интелектуална 

собственост. 
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Приоритетна ос 1 - Процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ 

 Допустими дейности по Елемент „Инвестиции” 

- Придобиване на ново оборудване, специализиран софтуер, комплектни възли, 

агрегати, детайли, необходими за внедряване на иновативен продукт, процес или услуга; 

- Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които са обект 

на внедряване по процедурата; 

- Други инвестиционни дейности, свързани с внедряването на иновативни продукти.  

 

 

 Допустими дейности по Елемент „Услуги” 

- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на 

внедряване на иновативния продукт, процес или услуга; 

- Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение; визуализация; одит на 

проекта;  

- Други услуги, свързани с изпълнението на проекта. 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 1 - „Развитие на приложните изследвания в изследователските 

организации в България” – Предложения за промяна в критериите 

 Промяна на вида процедура с оглед на сроковете за кандидатстване – от 

процедура с няколко срока на процедура с определен срок за 

кандидатстване; 

 Намаляване на максималната продължителност на проектите от 24 на 18 

месеца;   

 Добавяне към допустими кандидати на действащите към факултетите 

обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето 

образование), като ще кандидатстват чрез ВУЗ; 

 Премахване като допустими кандидати на научните организации по 

смисъла на Закона за насърчаване на научните изследвания; 

 Добавяне на нови индикатори; 

 Редакционни корекции. 

 

Планирано обявяване на процедурата – декември 2012 г. 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

 Увеличаване бюджета на процедура BG161PO003-1.1.03 

„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 

подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и 

услуги”. 

 Одобряване на промяна в критерии за избор на операции по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „Развитие на приложните изследвания в 

изследователските организации в България”. 

 Одобряване на критерии за избор на операции по процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Внедряване на иновации в предприятията”. 

Приоритетна ос 1 – Предложения за решения на Комитета за наблюдение 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

* От стойността на сключените договори са приспаднати прекратени договори и спестени средства от изпълнени договори 

Договорени и изплатени средства с натрупване по приоритетна ос 2 – MEUR * 

 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 2 - Програма „ЕЕ и зелена икономика“ 

•Подписани споразумения между 
ЕБВР и избрани обслужващи 
банки 

•Стартирана процедура за избор 
на ПА и АВ 

•Отразени коментари по пакета 
документи за кандидатстване в 
резултат на общественото 
обсъждане 

•Получаване на становища от МФ 
по отношение на държавните 
помощи и на КЗК относно 
спазване правилата за лоялна 
конкуренция по програмата 

•Публикуване на поканата на 
28 юни 2012 г. (150 мил. 
евро кредитен компонент и 
150 мил. евро БФП) 

•Проведени две 
информационни кампании 
през м.юли и октомври 2012 
г. 

•Сключени договори с ПА – 
ДЗЗД „Консорциум ТУ-
Технологии-Рувекс“ на 15 
ноември 2012 г. и АВ – 
ДЗЗД „КПМГ и И Ес Ди“ на 19 
септември 2012 г. 

 

 

•Меморандум за разбирателство 
подписан между МИЕТ и ЕБВР 

•Критерии за допустимост и избор на 
проекти одобрени от 
Мониторинговия Комитет на ОПК 

•Изготвяне на Насоки за 
кандидатстване 

•Проведено обучение на енегийни 
одитори 

•Изготвена документация за избор 
на а) Проектен Асистент и б) 
Асистент по верификацията 

Фаза 1. Обща концепция 
Фаза 2. Подготовка за 

стартиране 
Фаза 3. Изпълнение 

януари-декември 

2011 

приключено приключено в изпълнение 

януари-май 

2012 

юни-декември 

2012 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Проекти за енергийна 

ефективност - проекти, които 

водят до намаляване на 

потреблението на енергия 

(и/или горива) спрямо 

базовата линия или за 

единица произведена 

продукция 

Проекти за възобновяеми 

енергийни източници - 

проекти за отопление и 

вентилация от възобновяеми 

енергийни източници за 

собствени нужди (соларна, 

геотермална, термопомпи) 

 

Нови енергоспестяващи производствени технологии и технологии от ВЕИ 

Изцяло нов и пилотен за 

България проект от гледна 

точка на използване на 

финансовите институции 

като участници в 

прилагането на европейски 

програми, финансирани по 

линия на Структурните 

фондове на ЕС.  

Съчетава кредитни линии на 

ЕБВР и безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) от 

ОПК 

 

 

 
 

ИНТЕНЗИТЕТЪТ НА БФП Е В 

РАМКИТЕ НА 30-50% ОТ 

ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ 

 

 

МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА 

ОТДЕЛЕН ПРОЕКТ Е 

2 МЛН. ЛВ. 
 
 
 
 
 
 

Приоритетна ос 2 - Програма „ЕЕ и зелена икономика“ 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

 Малък брой подадени проекти до момента – 14 до 28.11.2012 г. 

 Етапът на подготовка на проекта, освен изготвянето на формуляра за 

кандидатстване, включва преди това извършването на енергиен одит и 

провеждането на процедурите за избор на изпълнител, за които е необходимо 

технологично време 

 Забавяне сключването на договор с Асистента по проекта 

(АП) 

 Решението на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за 

класиране на участниците по ОП 1 обжалвано пред КЗК и ВАС. Жалбата е 

отхвърлена от КЗК и ВАС 

 Създадени експертни групи с представители на УО и АУЕР, които изпълняват 

функциите на АП 

 Отворена за кандидатстване до 31.10.2013 г. 

Приоритетна ос 2 - Програма „ЕЕ и зелена икономика“ 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 2 – Напредък по процедура  „Изграждане на междусистемна 

газова връзка България – Сърбия“  

 На 15.10.2012 г. приключиха дейностите по извършване на предпроектно 

проучване  за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия.  

 В резултат от предпроектното проучване е налице избран вариант на трасе на 

газопровода на българска територия, диаметър и количества преносим газ.   

 Проведени 2 работни срещи с представители на ЕК и сръбските партньори 

(01.10.2012. и 25.10.2012 г. ) за изясняване на необходимите действия от двете 

страни за стартиране на дейностите по изграждане на газопровода.   

 Изготвен предварителен вариант на Меморандум за разбирателство между Р. 

България и Р. Сърбия за изграждането на газопровода.  

 Изготвени Критерии за избор на операции с определен конкретен бенефициент – 

МИЕТ.  

 Изготвен предварителен пакет на Изисквания за проектното предложения, 

включващ ФК, Бюджет и всички необходими документи за кандидатстване.  

 Сформиран Екип за изпълнение на проекта в рамките на МИЕТ.   



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 2 - „Изграждане на междусистемна газова 

връзка България – Сърбия“ – Предстоящи действия 

 Предвижда се Меморандумът за разбирателство между България и Сърбия 

за изграждане на газопровода да бъде сключен през декември 2012 г.  

 

 Предвижда се провеждането на регулярни срещи както между експертите 

от Екипа за изпълнение на проекта в рамките на МИЕТ, така и със 

сръбските партньори.  

 

 Предвижда се провеждането на регулярни срещи между УО на ОП 

„Конкурентоспособност“ и Екипа за изпълнение на проекта.  

 

 Предстои процедурата да бъде обявена до края на 2012 г.  

 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 2 - BG161РО003-2.4.1 „Подкрепа за развитието 

на клъстерите в България“ – Обща информация 
 

 Процедурата е обявена на 16.07.2010 г.  

 

 Общият бюджет на процедурата е 29 337 450 лв.  

 

 Без краен срок за кандидатстване; 

 

 Подадени общо 43 проектни предложения - Ограничен кръг 

кандидати в сравнение с другите процедури по ОП 

„Конкурентоспособност“. 

 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 2 -  BG161РО003-2.4.1 „Подкрепа за развитието на клъстерите в 

България“ - Анализ на оценката на проектни предложения 

 Брой одобрени проектни предложения: 20 броя (обща стойност на БФП – 

4 630 321,21 лв.), като 12 проектни предложения са в процес на оценка; 

 

 11 проектни предложения са отхвърлени на отделните етапи на оценка (5 

от тях са подадени отново, т.к. има възможност за подаване на проектно 

предложение след неговото отхвърляне);  

 

 Наличие на рестриктивни условия в критериите за допустимост на 

кандидатите и проектните предложения: quick win projects, най-малко 20 

участника в клъстерното обединение за Компонент 3; 

 

 Липса на достатъчно опит и капацитет за подготовка и управление на 

проекти по процедурата. 

 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 2 - BG161РО003-2.4.1 „Подкрепа за развитието 

на клъстерите в България“ - Анализ на изпълнението на проектите 

 Сключени са 16 договора, като стойността на БФП по тях е 3 847 

815,58 лв., което представлява 13,116% от общия бюджет на 

процедурата (1 от договорите е прекратен);  

 

 Проекти с кратък период на действие и бърз резултат (quick win 

projects); 

 

 Изпълнение на дейности в чужбина. 

 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

 Сравнително нисък интерес към процедурата, а оттам и сравнително 

малък и недостатъчен брой на проектните предложения спрямо целите, 

които са поставени на етап програмиране; 

 

 Ниска усвояемост на средствата по процедурата (521 909,75 лв. са 

изплатените средства);  

 

 Конкретни условия за кандидатстване, а не критериите за оценка, 

създават ограничения спрямо кандидатите; 

 

 Необходима е промяна на част от условията за кандидатстване. 

 

Приоритетна ос 2 - BG161РО003-2.4.1 „Подкрепа за развитието 

на клъстерите в България“ - Изводи 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 2 - „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ - 

Предложения 

 Намаляване на броя на участниците в клъстера от 20 на 10 с цел 

допустимост по Компонент 3;  

 

 Увеличаване на продължителността на дейностите по Компонент 2; 

 

 Премахване на ограниченията за продължителност и брой участници в 

командировките по Компонент 2; 

 

 Предоставяне на възможност за участие в командировките на 

представители на организациите членове на клъстера; 

 

 Въвеждане на краен срок от 3 месеца за подаване на проектните 

предложения и отпадане на възможността за повторно подаване на 

проектно предложение.  

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 2 - Наддоговаряне по процедура 2.1.13 -  „Технологична модернизация 

в МСП“ 

 С Решение № РД-16-423/12.04.2012 г. на Ръководителя на УО са 

одобрени 204 проекта с БФП 144 409 387.30 лв. при увеличен бюджет по 

процедурата от 146 687 250 лв.  Сключени са 196 договора с БФП 

137 090 712,47 лв. 

 Със Заповед № РД-16-И26/30.08.2012 г. на Ръководител на УО общият 

бюджет по процедурата е увеличен по категории предприятия с 

85 241 633.64 лв. на 231 928 883.64 лв. (увеличението в сравнение с 

първоначалния бюджет е: 3 922 501.97 лв. за микро, 30 508 348.65 лв. за 

малки и 50 810 783.02 лв. за средни предприятия).  

- След увеличаването на бюджета за сключване на договор са поканени 121 

кандидати. 

- Към 30.11.2012 г. са сключени 100 договора с обща стойност на БФП 74 257 

080 лв. 

- Продължава проверката за документална допустимост на 20 кандидата, с 1 

кандидат предстои сключване на договор на 10.12.2012 г. 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 2 – Предложения за решения на Комитета за наблюдение 

 Одобряване на критерии за избор на операции по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „Изграждане на междусистемна газова връзка 

България – Сърбия“ 

 

 Прекратяване на текущата процедура за подкрепа на 

клъстери през м.декември 2012 г. и одобряване на 

критерии за избор на операции по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Подкрепа за развитието на клъстерите в България” 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Договорени и изплатени средства по приоритетна ос 3 – MEUR  
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Договорени и изплатени средства с натрупване по приоритетна ос 4 – MEUR  

 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
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КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика“ – Бенефициенти 

 Българска агенция за инвестиции;  

 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия;  

 Български институт по метрология;  

 Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“;  

 Български институт за стандартизация; 

 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика“ – Напредък 

 
Българска агенция за инвестиции  

проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” 
 

Разработени годишни актуализации за 2012 г. на Първоначален стратегически анализ и 

на Маркетингова стратегия въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и 

нагласите към България като инвестиционна дестинация; 

Разработени Правен анализ за нуждите на инвеститорите в България и Сравнителен 

правен анализ на законодателството в др. държави членки на ЕС и Балканите; 

Активиран е разработеният нов корпоративен уеб портал на БАИ; 

Проведени 3 журналистически тура - посещения в България с цел представяне на 

страната в чуждите медии като привлекателно място за чуждестранни инвестиции по 

различни секторни теми;  

Проведени 5 международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за 

директни инвестиции в България; 

Изработени и разпространени 89 550 бр. инвестиционни брошури в над 30 държави; 

Проведена среща (кръгла маса) с настоящи и потенциални инвеститори в югоизточен 

регион на България; 

В процес на подготовка са 4 документации за откриване на процедури по ЗОП. 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия  

проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”  
 

 Регистрирани 1191 потребителя в националния експортен интернет портал, 

разработен по проекта; 

 Регистрирани 116  броя предприятия с експортен потенциал в базата данни; 

 Разработени стратегии за възможностите на външния пазар за 18 приоритетни 

сектора с експортен потенциал на българската икономика; 

 Проведени 34 обучения на фирми във връзка с възможностите за реализацията им 

на международни пазари, както и за придобиване на умения за работа на тези 

пазари; 

 Проведени 10 търговски мисии и бизнес делегации с 329 участника; 

 За участие в 14 международни изложения са подкрепени 144 български 

предприятия; 

 В изпълнение на изискванията за осигуряване на публичност на проектните 

дейности и отчитане на напредъка по проекта са организирани 2 пресконференции и 

27 информационни срещи в областните центрове на страната. 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика“ – Напредък 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Български институт по метрология  

проект „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския 

институт по метрология услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на 

българските предприятия”  
 

 Извършена акредитация на БИМ, като организатор на междулабораторни сравнения; 

 Подготвена документация за подаване на заявление за нотификация на БИМ като орган 

за оценяване на съответствието на средства за измерване; 

 Участие на експерти от БИМ в различни международни конференции; 

 Открита е процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка 

на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД „Национален център по 

метрология“ и ГД „Мерки и измервателни уреди“; 

 Разработване и отпечатване на 8 брошури за дейността и възможностите на отделни 

лаборатории на БИМ; 

 Поддържане на уеб страница на БИМ; 

 Проведени 10 обучения за представители на бизнеса с цел повишаване на 

квалификацията и метрологичната култура, запознаване и прилагане на добрите 

практики при измерване и иновациите в областта на метрологията; 

 Извършен ремонт на помещенията на Център за обучение и информация в БИМ. 

 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика“ – Напредък 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"  

проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на 

акредитацията”  

 

 Изградена пожароизвестителна инсталация в създадения в ИА БСА обучителен 

център; 

 Извършени строително-монтажни работи и изграждане на пожароизвестителна 

инсталация в приемната за клиенти на ИА БСА; 

 Проведени са 6 консултации/обучения за повишаване компетентността на експертите, 

ангажирани в процеса по акредитация; 

 Представители на ИА БСА са участвали в 16 срещи, комитети, работни групи и 

конференции; 

 В процес на подготовка са документации за откриване на процедури по реда на ЗОП, за 

избор на изпълнители по дейности за популяризиране на дейността по акредитация, 

публичност и визуализация на проекта и провеждане на семинари, насочени тематично 

към експертите по акредитация и кандидатстващите за акредитация (клиенти на ИА 

БСА). 

 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика“ – Напредък 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Български институт за стандартизация  

проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в 

България” 

 

 Проведени 34 семинари и обучения в страната с цел представяне на 

отделни стандарти и популяризиране на тяхното въвеждане; 

 Осигурени 33 участия на експерти и представители на бизнеса в 

международни срещи на органи по стандартизация; 

 Проведена информационна (медийна) кампания в 4 национални медии, 

няколко регионални и браншови издания и 16 сайта; 

 Извършени СМР за изграждане на информационен център, приемна на 

БИС и 3 конферентни зали, закупено обзавеждане и техника за същите; 

 Изработени стратегически насоки за усъвършенстване на 

стандартизационната система в България и развитие на БИС за периода 

до 2017 г. 

 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика“ – Напредък 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор като елемент от националната 

инфраструктура по качество“ 

 

 

 Договорът е сключен на 18.09.2012 г.; 

 В процес на подготовка са документации за откриване на процедури по 

реда на ЗОП, в изпълнение на дейностите по проекта. 

 

 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика“ – Напредък 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни 

позиции на българската икономика“ – проблеми 

 

 Липса на достатъчно собствено финансиране; 

 Проблеми във връзка с провеждането на обществени поръчки; 

 Постъпили сигнали за нередности във връзка с изпълнението на 

проектите. 

 

Посочените проблеми водят до забавяне в изпълнението на дейностите по 

проектите и необходимост от удължаване на срока на изпълнението им. 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Приоритетна ос 4 – Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) 
 

 

 

 

 Процедура „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР)” е включена в ИГРП за 2013 г. 

 Планирано обявяване на процедурата–през първото тримесечие на 2013 г. 

 Размер на БФП по проекта – 2 750 000 евро. 

 АУЕР осъществява дейности по провеждане на държавната политика по 

енергийна ефективност (ЕЕ) и ВЕИ и има важни подпомагащи и контролни 

функции по изпълнението на мерките и прилагането на нормативните 

изисквания в тази област, както и ключова роля от гледна точка 

популяризирането на тези мерки.  

 Осигуряването на подкрепа на АУЕР в рамките на приоритетна ос 4 ще 

доведе до по-пълното и качествено изпълнение на функциите й, повишаване 

на институционалния й капацитет при изпълнението на дейностите и 

мерките в областта на ЕЕ и ВЕИ. 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

 

 

 

 
Предложение за решение на Комитета за наблюдение:  

 Одобряване на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие като нов конкретен бенефициент по 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните 

пазарни позиции на българската икономика”  

 

Приоритетна ос 4 – Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Напредък в изпълнението на Приоритетна ос 5 

До момента Оттук-нататък 

Проекти по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ 

BG161РО003-5.0.01-0001  

„Развитие на капацитета на ИАНМСП, 

МЗ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК“, с 

конкретен бенефициент ИАНМСП 

Проектът ще бъде прекратен, като 

дейностите и бюджетът му се предвижда да 

бъдат релокирани към другите два . 

BG161PO003-5.0.01-0003 

„Ефективно управление на ОПК“, с 
конкретен бенефициент  ГД«ЕФК»  

Проектът продължава своето изпълнение, 

конкретния бенефициент се променя на ГД 

„ЕФК“, предвидени са промени в екипа по 

проекта (сформирани екипи от отдел КОРП),  

представяне на междинен финансов отчет и 

изменение на проекта. 

BG161PO003-5.0.01-0004 

„Осигуряване на публичност и 

прозрачност на дейностите по ОПК“, с 

конкретен бенефициент ГД «ЕФК»  

Проектът продължава своето изпълнение, 

конкретния бенефициент се променя на ГД 

„ЕФК“, предвидени са промени в екипа по 

проекта и представяне на междинен 

финансов отчет. 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

 15  бр. обучения на бенефициенти за  качествено и ефективно техническо и 

финансово изпълнение на сключените договори за БФП и ефективно 

провеждане на процедури за избор на изпълнител по 15 бр. процедури по ОП 

„Конкурентоспособност“ 

 Обучени 955 представители на 596 предприятия - бенефициенти по договори 

за БФП по ОП „Конкурентоспособност“ 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ОБУЧЕНИЯТА на бенефициенти според извършени анализи 

на фирма ЕСТАТ по договор за социологически проучвания по проект BG161PO003-

5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по ОПК“  

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ /януари – ноември 2012/  



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 
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85,0% 

80,5% 

77,1% 76,7% 

Удовлетвореност  от обученията по елементи 

Техническо изпълнение и отчитане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

Финансово изпълнение и отчитане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

Процедури за избор на изпълнители (ПМС № 55/ 2007 г., ЗОП), често допускани грешки и дискусия 

Администриране на нередности 

Сесия „Въпроси и отговори“ 

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ /януари – ноември 2012/  



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ 

 Проведена 1 работна среща с участие на всички служители на МЗ по 

ОПК в периода 30.03 – 01.04.2012 г. 

 Проведена 3-дневна работна среща на всички служители от ГД „ЕФК“ в 

периода 22-24.11.2012 г. 

 Участие на 14 служители на ГД ЕФК в 7 международни конференции и 

работни срещи.   

да, до края на 2012 г. 

да, през 2013 г. 

да, в следващия програмен период – 2014-2020 г. 

17,6% 

35,6% 

50,3% 

Намерение за кандидатстване в бъдеще на настоящи 

бенефициенти  

Данни от анкетираните бенефициенти по време на обучения 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Индикативна годишна работна програма за 2013 г. 

 Внедряване на иновации в предприятията – 

45 000 000 евро 

 

 Повишаване на институционалния капацитет 

на АУЕР – 2 750 000 евро   



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

WWW.OPCOMPETITIVENESS.BG 

Благодаря за вниманието! 


