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Напредък в изпълнението  

на ОП „Конкурентоспособност“ 

12-то заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност“ 

Сандански, 04.06.2013 г. 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката и енергетиката 
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 Предприети мерки за оптимизиране на 

изпълнението за периода 01.12.2012 – 31.05.2013г.  

 Общ напредък в изпълнението към 31.05.2013г.  

 Напредък по проекта за София Тех Парк   

 Напредък по проекта за междусистемна газова 

връзка България – Сърбия 

 Изпълнение на инициативата “Джереми” 

 Предложения за решения на 12-то заседание на КН 

Основни въпроси 
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Предприети мерки: Изменения в ИГРП за 2013 г. 

 Процедура „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ 
(нова)  - изменението е одобрено на 11-то заседание на КН и е обусловено 
от необходимостта за подобряване на възможностите, предоставяни на 
българския бизнес и в частност – на клъстерите в България 

 Процедура за директно предоставяне „Повишаване на 
институционалния капацитет на АУЕР“ (нова) - изменението е 
одобрено на 11-то заседание на КН и е с цел създаване на условия за 
предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната 
ефективност 

 Процедура „Технологична модернизация в МСП“ (нова) - изменението е 
одобрено с писмена процедура на КН от м. април 2013 г. и е обусловено от 
необходимостта за използване на възможно най-голяма част от средствата 
до края на настоящия програмен период, като едновременно с това се цели 
постигнето на максимална ефективност и ефикасност на предлаганата 
подкрепа за МСП 

 Процедура „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално 
финансиране“ (нова) - изменението е одобрено с писмена процедура на 
КН от м. април 2013 г. и е с цел популяризиране фондовете за начално 
финансиране и създаването на предприемачески капацитет в България чрез 
образователни кампании 
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Предприети мерки: Промени в нормативната база и 
структурата на регионалните сектори 

 Въведени са облекчени условия за определяне на изпълнители от страна на 

бенефициентите (ПМС 69/2013, което отменя ПМС 55/2007)  

 една единствена процедура (публична покана) вместо досегашните три  

 при проекти с процент на БФП равен на или по-малък от 50 % и когато праговете са под 

определена стойност не се изисква провеждането на процедура 

 Разширен е списъкът на преките допустими разходи, необходими за изпълнение 

на проектите, напр. командировки в страната и чужбина, такси и др.под. (изм. на 

ПМС 236/2007) 

 Възможност за увеличаване размера на авансовите плащания към 

бенефициентите до 65 % от стойността на предоставяната БФП и до 95% от 

общите допустими разходи в случаите на предоставена банкова гаранция (РМС 

300/2013) 

 Опростяване на образеца на Декларацията по чл.3 и 4 от ЗМСП (май 2013): 

електронно попълване, прецизирана последователност на декларираните 

обстоятелства. 

 Оптимизиране броя на регионалните сектори към УО - преразпределение на 

експертите съгласно работното натоварване по управление на проектите (считано 

от 01.04.2013 г. са закрити секторите в Плевен и Благоевград )  
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Сключени договори по Приоритетни оси 1 и 2 по области 
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€ 204 

€ 50 

€ 2.8 

Стартирани процедури за БФП  

(отворени / в процес на оценка) 

Проекти със сключени договори 

Разплатени (вкл. JEREMIE 1 и 2) 

Технологична модернизация 

АУЕР 

€ 438 

€ 545 

≈ 95 % от бюджета на ОПК е в изпълнениe (в млн.евро) 

5 % 

44 % 

35 % 

16 % 

+ 6% € 60 Прогнозно наддоговаряне 
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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 

(%) 

1 211 147  70 % 64 30 % 

2 

 

529 417  79 % 112 21 % 

3 

 

350 349  99 % 1 1 % 

4 

 

37 35  95 % 2 5 % 

5 35 35 100 % 0 0 % 

Общо 1 162  983 85 % 179 15 % 
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Размер на разплатените средства 

ПО 

Общ 

бюджет 

(MEUR) 

Договорени 

средства  

(MEUR) 

Разплатени 

средства към 

31.05.2013 г.  

(MEUR) 

Дял от 

общия 

бюджет (%) 

Дял от 

договорените 

средства (%) 

1 211 147 13 6 % 9 % 

2 529 417 160 30 % 38 % 

3 350 349 349 99 % 100 % 

4 37  35 12 32 % 34 % 

5 35 35 11 31 % 31 % 

Общо 1 162 983 545 47 % 55 % 



11 

ПО 1 – Процедура „Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България“ 

 Дата на обявяване:  20.12.2012 г.  

 Бюджет на процедурата - 10 млн. евро 

 Минимален размер на помощта - 100 000 лв. 

 Максимален размер на помощта - 4 000 000 лв. 

 Краен срок за кандидатстване  - 15.03.2013 г.; получени са общо 
105 проекта.  

 Допустими кандидати – университети и факултети към тях, институти 
или специализирани звена на БАН, експериментални лаборатории и 
изследователски институти, НПО, осъществяващи НИРД.  

 Етап на оценката – приключена оценка на административното 
съответствие и допустимостта. На 30 май 2013 г. е публикуван 
списък на 12 проекта, предложени за отхвърляне. За останалите 93 
се извършва техническа и финансова оценка.  
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ПО 1 – Процедура „Внедряване на иновации в предприятията“  

 Дата на обявяване:  08.05.2013 г.  

 Бюджет на процедурата - 45 млн. евро 

 Минимален размер на помощта - 100 000 лв. 

 Максимален размер на помощта - 3 000 000 лв. 

 Краен срок за кандидатстване  - 10.07.2013 г.    

 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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ПО 2 – Процедура „Подкрепа за развитието на клъстерите“  

 Дата на обявяване:  15.02.2013 г.  

 Бюджет на процедурата - 10 млн. евро 

 Минимален размер на помощта - 100 000 лв. 

 Максимален размер на помощта - 2 000 000 лв. 

 Краен срок за кандидатстване  - 16.04.2013 г.; получени са общо 
156  проекта.  

 Допустими кандидати – клъстерни обединения, включващи МСП, 
НПО, БАН, Селскостопанска академия, научни организации, общини, 
областни администрации.   

 Етап на оценката – оценка на административното съответствие и 
допустимостта.  
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ПО 2 – Процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“  

 Дата на обявяване:  28.06.2012 г.  

 Бюджет на процедурата - 150 млн. евро БФП и 150 млн. евро 

кредитен компонент 

 Краен срок за кандидатстване  - 31.10.2013 г.  

 Подадени проекти пред АП - 147 

• обща стойност – 148 502 697 лв. 

• стойност на БФП – 74 795 089 лв. 

 Подадени проектни предложения пред ДО - 21 

• обща стойност – 14 482 194 лв. 

• стойност на БФП – 7 229 147 лв. 

 Сключени договори - 8 

• обща стойност – 2 654 124 лв. 

• стойност на БФП – 1 315 112 лв. 
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ПО 2 – Процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“  

Изменение на насоките за кандидатстване – 19.04.2013 г. 

 Списък на допустимите категории материали и оборудване 
• признават се за допустими спомагателни материали и оборудване, 

необходими за окомплектоването като работеща система на технологиите от 
Списъка 

 Избор на изпълнители – ПМС 69/2013 не се прилага при проекти с 
процент на безвъзмездната финансова помощ равен на или по-малко от 
50 % 

• указания на ДО за определяне на изпълнител с оглед спазването на 
принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на 
средства от Структурните фондове на ЕС 

• облекчена процедура – 3 предложения и обосновка с аргументи за 
направения избор 

• един вид процедура за всички дейности/разходи 

 Механизъм на изпълнение 
• един вариант на цикъл на проекта – формулярът за кандидатстване, 

енергийният одит (ако е приложим) и документите от избора на изпълнители 
се подават едновременно 
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ПО 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. 
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Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската 

икономика“ – Напредък 

 
Българска агенция за инвестиции  

проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” 

 

 Проведени 3 международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за 

директни инвестиции в България; Проведена медийна кампания на България в ЕС, САЩ и 

Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции; 

 Изработени 3 рекламни видео клипа озвучени на 4 езика и две актуализации, с цел 

представяне на възможностите за инвестиции в България; 

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

 Проведен 1 журналистически тур в гр. Сандански с цел представяне на страната ни в 

чуждите медии като привлекателно място за чуждестранни инвестиции, по различни 

секторни теми;  

  Проведени 2 международни конференции с потенциални инвеститори (Ню Йорк, САЩ на 

21.02.2013 г. и в Сеул на 07.03.2013 г.); 

  Проведени срещи (под формата на кръгли маси) с настоящи и потенциални инвеститори; 

  В периода 01.12.2012 г. – 31.05.2013 г. са подписани 3 съществени изменения на договора 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включително за удължаване 

на срока на 44 месеца за изпълнение на проекта. 
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Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия  

проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”  
 

 Регистрирани са 691 потребителя в националния експортен интернет портал, 

разработен по проекта; 

 Регистрирани са 78  броя предприятия с експортен потенциал в базата данни; 

 Проведени са 38 обучения на фирми във връзка с възможностите за реализацията 

им на международни пазари и придобиване на умения за работа на тези пазари; 

 Проведенa e 1 търговска мисия с 15 участника; 

 В изпълнение на изискванията за осигуряване на публичност на проектните 

дейности е организирана 1 пресконференция; 

 В периода 01.12.2012 г. – 31.05.2013 г. е подписано 1/едно/ съществено изменение 

на договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

включително за удължавене на срока на 48 месеца за изпълнение на проекта. 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската 

икономика“ – Напредък 
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Български институт по метрология  

проект „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от 

Българския институт по метрология услуги”  

 Получена е акредитация на БИМ като провайдер (организатор на междулабораторни 

сравнения) до 2017 г.; 

 В процес на изпълнение е заявлението на БИМ за нотификация като орган за оценяване на 

съответствието на средства за измерване – на етап оценка на място на компетентността на 

БИМ; 

 Открита е процедура по ЗОП на 17.04.2013 г. 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“ с 7 обособени позиции; 

 Поддържане на уеб страница на БИМ; 

 Доставено оборудване за БИМ; 

 Регулярно провеждане на 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; 

 В периода 01.12.2012 г. – 31.05.2013 г. са подписани 2 съществени изменения на договора за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включително за удължаване 

срока за изпълнение на проекта на 48 месеца. 

 

 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската 

икономика“ – Напредък 
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Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"  

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

акредитацията”  

 Проведени са 4 консултации/обучения за повишаване компетентността на експертите, 
ангажирани в процеса по акредитация; 

 Представители на ИАБСА са участвали в 8 срещи, комитети, работни групи и конференции; 

 Открити са 2 процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет „Доставка на UPS 
система и ИТ оборудване за обучителния център и за приемната на ИА БСА, които ще 
бъдат изградени по проекта” и „Реклама и популяризиране на дейността по 
акредитация”; 

 В процес на подготовка са документации за откриване на процедури по ЗОП, за избор на 
изпълнители за доставка на еталони и CCM, доставка на мебелно обзавеждане за 
обучителен център и приемна на ИАБСА, както и за предоставяне на услуги за обучения. 

 В периода 01.12.2012 г. – 31.05.2013 г. е подписано съществено изменение на договора за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, относно удължаване срока за 
изпълнение на дейностите на 48 месеца, както и промяна в описанието на отделни 
дейности 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската 

икономика“ – Напредък 
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Български институт за стандартизация  

проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” 
 

 Проведени са 36 семинари, обучения и кръгли маси в страната с цел представяне на 

отделни стандарти и популяризиране на тяхното въвеждане; 

 Осъществена рекламна камания чрез телевизионни и радио клипове, репортажи и 

публикации; 

 Доставено и монтирано оборудване за бизнес-центъра (компютърни конфигурации, 

принтери, мултифункционални устройства), както и печатна техника; 

 Проведeни 3 срещи от 5 експерти и делегати, представители на бизнеса в България в  

дейността на работните органи на CEN/CENELEC и ISO/IEC; 

 Създадени 3 сертификационни схеми; 

 През посочения период, са одобрени две искания за изменения, отнасящи се до 

удължаване на срока за изпълнение на проектните дейности – от 36 на 42 месеца и от 

42 на 48 месеца; 

 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската 

икономика“ – Напредък 
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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“ 

 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската 

икономика“ – Напредък 

 

 

 Изготвена Заповед за определяне на позиции и членове на екипа за управление на проекта; 

 Проведени са 2 обществени поръчки с предмет: „Избор на външни експерти за участие в 
екипа за управление ДАМТН в изпълнението на проект BG161РО003-4.3.02-0001-С0001» и 
„Застраховане на специализирани моторни превозни средства и измервателно оборудване“ 
и е обявена една обществена поръчка с предмет „Извършване на ограничени строително-
монтажни работи за две лаборатории към  ДАМТН”; 

 Разработен вариант на процедура с  предмет: „Осигуряване на самолетни билети и билети 
за друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в 
чужбина”; 

 Подписани са 2 допълнителни споразумения към договор за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, във връзка с оптимизиране изпълнението на проекта; 
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Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика“ –  

проблеми и педприети мерки за тяхното решаване 

Проблеми: 

 

 Проблеми свързани с прилагането на Закона за обществени поръчки, 

които рефлектират в забавяне на изпълнението на част от проектните 

дейности в резултат на прекратяване и повторно обявяване на 

процедури за избор на изпълнители; стартирали процедури за 

обжалване на решения по проведени обществени поръчки и спазване 

на законоустановените срокове; 

 Липса на достатъчно собствено финансиране. 

 

  



Предприети мерки: 

 За компенсиране на генерираните забавяния в изпълнението на проектите ДО 

предприема следните мерки: 

- С решение РД-16-119 от 31.01.2013 г. ДО предоставя възможността да бъде удължен 

срока на индивидуалните проекти с до 12 месеца; 

- ДО одобрява мотивите и разрешава удължаване на сроковете за изпълнение на 

договорите. 

 За овладяване на финансовите затруднения: 

- С Решение на МС № 300 от 18 май 2013 г. за увеличаване размера на авансовите 

плащания към бенефициентите по оперативните програми, е предоставена възможност 

на управляващите органи да определят размер на авансовите и междинните плащания 

за изпълнение на проекти до 65 на сто от общите допустими разходи, финансирани 

чрез безвъзмездна финансова помощ; 

- В рамките на ДО са предприети структурни и организационни промени с цел 

оптимизиране на процесите по верификация на постъпили искания за плащане и 

осигуряване на текущ ресурс за финансиране. 
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Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика“ –  

проблеми и предприети мерки за тяхното решаване 



 
 Напредък по проекта за София Тех Парк   

 

 Напредък по проекта за междусистемна газова 

връзка България – Сърбия 

 

 Изпълнение на инициативата “Джереми” 
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Предложения за решения на Комитета за наблюдение 

 Одобряване на Годишния доклад за изпълнението на ОП 
„Конкурентоспособност” за 2012 г. и даване на съгласие за 
изпращането му на Европейската комисия 
 

 Одобряване на предложените критерии за избор на операция 
по приоритетна ос 3 “Финансови ресурси за развитие на 
предприятията“ относно Покана за заявяване на интерес No. 
JER-009/7, чрез която да се изберат финансови посредници, 
които да получат финансиране от Холдинговия Фонд по 
Джереми за въвеждането на следния финансов инструмент: 
Фондове за съфинансиране 
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Благодаря за вниманието ! 
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