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БВП

Брутен вътрешен продукт

ЕСИФ

Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕФМДР

Европейски фонд за морско дело и рибарство

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ИАНМПС

Иазпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИКТ

Информационно-комуникационни технологии

ИП

Инвестиционен приоритет

ИСИС

Иновационна стратегия за интелигентна специализация

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МСП

Малкии средни предприятия

НИД

Научно-изследователска дейност

НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност

НИФ

Национален иновационен фонд

ОПДУ

Оперативна програма "Добро управление"

ОПИК

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

ОПРКБИ/ОПК

Оперативна
икономика"

ОПНОИР

Оперативна програма "Баука и образование за интелигентен растеж"

ПО

Приоритетна ос

ОПОС

Оперативна програма "Околна среда"

ОПРР

Оперативна програма "Региони в растеж"

ОПРЧР

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ОПТТИ

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

ОСР

Обща стратегическа рамка

ПМДР

Програма "Морско дело и рибарство"

ПРСР

Програма"Развитие на селските райони"

ТЦ

Тематична цел

УО

Управляващ орган

програма

"Развитие

на

конкурентоспособността

на

българската
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СТРАТЕГИЯ

ЗА ПРИНОСА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА КЪМ
СТРАТЕГИЯТА НА СЪЮЗА ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ
РАСТЕЖ
И
ПОСТИГАНЕ
НА
ИКОНОМИЧЕСКО,
СОЦИАЛНО
И
ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ.

1.

В настоящия раздел е описана Стратегията на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” (ОПИК) 2014-2020 г. и е представена финансовата
обосновка за разпределение на помощта по тематични цели и инвестиционни
приоритети.
1.1.

Стратегия за приноса на оперативната програма към стратегията
на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и
постигане на икономическо, социално и териториално сближаване

1.1.1.

Описание на стратегията на оперативната програма за принос към
постигане на целите на стратегията Европа 2020 и постигане на
икономическо, социално и териториално сближаване

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИНОС НА ОПИК 2014-2020 г.
Стратегията на ОПИК 2014-2020 г., като част от изпълнението на Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България според
Споразумението за партньорство 2014-2020 г., е тясно свързана с целта за растеж
и заетост (Growth and Jobs) и приноса на България за постигането на трите
взаимно допълващи се типа растеж според „Европа 2020”:
 интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и
иновации;
 устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
 приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на
заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.
ОПИК 2014-2020 г. пряко се ангажира с интелигентен растеж (чрез
приоритетни оси 1 и 2) и с устойчив растеж (чрез приоритетна ос 3), като
цели допълващ ефект по отношение на приобщаващия растеж.
Подкрепата по ОПИК 2014-2020 г. е насочена към адресиране на нуждите,
преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за
развитие пред българската икономика, определени съгласно:
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Документи1
Националната програма за развитие:
България 2020 (НПР БГ 2020) водещият стратегически и програмен
документ, който определя целите на
политиките
за
социалноикономическото
развитие
на
Р
България до 2020 г., както и взетите
национални решения за растеж в
контекста на Стратегията „Европа
2020”.

Националната програма за реформи
(НПР) ежегодно отразява напредъка на
страната
по
изпълнението
на
националните цели в контекста на
Стратегията на Общността “Европа
2020” и напредъка по препоръките на
Съвета на ЕС.

Позиция на Службите на Комисията
относно
разработването
на
Споразумението за партньорство и
програмите на България за периода
2014 – 2020
Препоръка на Съвета относно
Националната програма за реформи на
България за 2013 г. и съдържаща
становище
на
Съвета
относно
Конвергентната програма на България
за периода 2012-2016 г.

Цели/приоритети/нужди
Стратегическа цел 3: Повишаване на
конкурентоспособността
на
икономиката чрез осигуряване на
благоприятна бизнес среда, насърчаване
на
инвестициите,
прилагане
на
иновативни решения и повишаване на
ресурсната ефективност
Приоритет
5
„Подкрепа
на
иновационните
и
инвестиционни
дейности
за
повишаване
на
конкурентоспособността
на
икономиката”
Приоритет 7 „Енергийна сигурност и
повишаване на ресурсната ефективност”
Национална цел 2 „Инвестиции в
НИРД в размер на 1.5% от БВП”,
подкрепа за стимулиране на НИРД и
иновационната
активност
на
предприятията (в съответствие с водеща
инициатива „Съюз за иновации”
Национална цел 3 по Пакет „Климатенергетика” – „Достигане на 16% дял на
възобновяемите енергийни източници в
брутното крайно потребление на
енергия2 и повишаване на енергийната
ефективност с 25% към 2020 г.” (в
съответствие с водеща инициатива
Европа за ефективно използване на
ресурсите)
Приоритет
2
„Благоприятна
за
иновации бизнес среда”
Приоритет 3 „Модерна инфраструктура
за растеж и работни места”
Приоритет 4 „Екологосъобразна и
ефективно
използваща
ресурсите
икономика”
Препоръка
4
„…като
засили
сътрудничеството между образованието,
научно-изследователските институти и
предприятията“
Препоръка 5 „...Да подобри достъпа на
МСП и на новосъздадените предприятия
до финансиране”
Препоръка 7 „…Да положи повече

1 COM(2013)

352 final, Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2013
г. и становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012-2016 г.; Ref.
Ares(2012)1273775 - 26/10/2012, Позиция на Службите на Комисията относно разработването на
Споразумението за партньорство и програмите на България за периода 2014-2020 г. и др.
2 Целта е постигната – през 2012 г. дела е 16.3%. Към момента усилията са насочени не върху увеличаването
на ВЕИ, а върху необходимостта от балансиране на електроенергийната система.
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Споразумение за партньорство на
Република
България,
очертаващо
помощта от Европейските структурни
и инвестиционни фондове за периода
2014-2020 г.

усилия за подобряване на енергийната
ефективност“
Стратегически приоритет 2: Научни
изследвания, иновации и инвестиции за
интелигентен растеж
Стратегически
приоритет
3:
Свързаност и зелена икономика за
устойчив растеж

ОПИК 2014-2020 г. е основен инструмент за изпълнение на политиките, заложени
в следните национални стратегии:
 „Национална стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020 г.”, представяща визията на Република България
относно държавната подкрепа в областта на МСП в съответствие с
политиката на ЕС. Отчетена е нуждата от създаването на около 12 000 нови
МСП, разпределени по съответните сектори на икономиката, най-вече в
областта на промишлеността и интензивните на знание услуги. ОПИК 20142020 г. допринася за постигане на целите в пет от приоритетните области на
Националната стратегия за насърчаване на МСП – предприемачество,
достъп до финансиране, умения и иновации, околна среда и
интернационализация.
 „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на
Република България до 2020 г.”, която има характер на предварително
условие за ОПИК 2014-2020 г. и цели да осигури ефективно и координирано
управление иновационните процеси; укрепване на иновационната система,
чрез изграждане на съвременна иновационна и научна инфраструктура,
повишаване на човешкия капацитет според нуждите на науката и
индустрията и въвеждане на специфични финансови инструменти за
подкрепа; подкрепа на цифровия растеж и електронното управление. В
стратегията се работи за подход на определяне на тематични области
(базиран на т. нар. процес на entrepreneurial discovery) с потенциал да се
превърнат в „генератори на растеж” за постигане на значим икономически
ефект на регионално и национално равнище.
ОПИК 2014-2020 г. също така е разработена в съответствие с целите на:
 Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., представяща
визията на страната за развитието на сектора. съобразено с актуалната
европейска рамка и световните тенденции в развитието на енергийните
технологии. Ключовите предизвикателства
са високата енергийна
интензивност на производството в България, високата зависимост от внос на
енергийни ресурси и необходимостта от екологосъобразно развитие. ОПИК
е в съответствие с приоритетите на стратегията за гарантиране сигурността
на доставките на енергия, съобразяване с целите за възобновяема енергия и
повишаване на енергийната ефективност.
 Стратегията за електронното управление в България за периода 20142020 г. и Националната програма „Цифрова България 2015”, която
отчита факта, че ИКТ са двигател на иновациите и растежа на
икономикатаПрограмата
определя
параметрите
за
развитие
на
информационното общество (ИО) и цифровите технологии в България,
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които да доведат до изпълнението на европейските цели, дефинирани в
Цифровата програма на Европа (ЦПЕ).
 Стратегията на ЕС за Дунавския регион в България, най-вече в сферата
на предприемачеството, иновационната активност, повишаване на
конкурентоспособността и ефективността на предприятията.
 Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030, с
която се цели утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на
туристическия сектор на България посредством оптимално използване на
наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните
изискванията и потребителските очаквания за устойчиво развитие на
туризма.

ОБЩИ НУЖДИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
НА ОПИК 2014-2020 г.
Като малка и отворена икономика с фиксирана към еврото валута, България е
силно зависима от външните пазари и чуждестранните инвестиции, както показа
ефектът на световната финансова и икономическа криза върху темпа на растеж.
Характерно за българската икономика също е, че към момента конкурентните й
предимства се формират на основата на ниските цени на базисните фактори –
труд, природни ресурси и енергия, а не на база специализираните фактори като
иновации, производителност, висококвалифицирана работна сила, научни
изследвания и технологично развитие (които са в основата на дългосрочната
конкурентоспособност). Това предопределя и стремежът на ОПИК 2014-2020 г. за
засилването на дългосрочната конкурентоспособност на българските предприятия
в ясен синхрон с европейската индустриална политика:
По предвиждания на Евростат за периода 2010-2060 г. населението на България
ще намалее с близо 27%, а делът на населението над 65 г. ще достигне до над
32.6%3, докато този на децата до 15 г. ще се свие до 13%. По прогнози на
Световна банка от 2012 г. към 2050 г. България ще има най-бързо свиващото се
население в работоспособна възраст в света. Най-тревожното е, че се очаква
населението на възраст между 15 и 24 години да намалее с 41%, което ще окаже
директно влияние върху характеристиките и структурата на образователния
сектор и пазара на труда, респективно върху цялата икономика.
В този смисъл, рисковете, свързани с икономическия растеж в България, могат да
се диференцират като външни и вътрешни. Икономическата активност в ЕС,
тенденциите в енергийното развитие и обемът на ПЧИ са ключови външни
аспекти на прогнозата за растеж. Увеличаване на производителността,
ефективността и иновативността на българските предприятия, са фундаментални
вътрешни фактори, които са в състояние до определена степен да компенсират
последствията от влошаващите се демографски процеси. При относително
стабилна външна среда, растежът ще зависи от комбинирането на реформи в
ключови сектори с инвестициите по ОПИК 2014-2020 г. в подкрепа на експортноориентирана икономика, базирана на знанието, иновациите и секторите с висока
добавена стойност.

3

Eurostat, News Release, 80/2011 - 8 June 2011, Population projections 2010-2060
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Таблица 1-1: Макроикономически перспективи4
2013
Показател
Реален БВП (по цени от
предходната година.)
Номинален БВП

Равнище
(млн. лв.)

78 762

2013
Темп на
изменение

0.9

2014
Темп на
изменение

2.1

2015
Темп на
изменение

2016

2017

Темп на
изменение

Темп на
изменение

2.6

3.4

3.4

4.4

5.2

5.2

Частно потребление

78 115
0.0
3.3
Компоненти на реалния БВП
50 209
-2.3
1.3

3.0

4.3

4.4

Правителствено потребление

12 416

2.5

2.4

2.2

2.4

2.3

Бруто образуване на основен
капитал
Изменение на запасите и
нетно придобиване на активи
(% от БВП)
Износ на стоки и услуги
Внос на стоки и услуги

16 648

-0.3

2.1

4.3

5.4

6.0

309

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

56 701
8.9
6.9
5.9
57 521
5.7
6.3
6.6
Приноси към растежа на реалния БВП (п.п.)
Крайно вътрешно търсене
-1.2
1.7
3.2
Изменение в запасите и нетно
0.0
0.2
0.0
придобиване на активи
Външен баланс на стоки и
2.0
0.3
-0.6
услуги

6.1
7.1

6.2
7.4

4.3
0.0

4.5
0.0

-0.9

-1.1

В съответствие с посоченото в Споразумението за партньорство 2014-2020 г.,
идентифицираните цели и приоритети в приложимите стратегически документи и
постигнатите резултати от предходния програмен период, ОПИК 2014-2020 г.
следва да адресира следните основни нужди и предизвикателства пред
българската икономика:
 ниската степен на иновативност на дейността на българските
предприятия в резултат от недостатъчното сътрудничество между
бизнеса, научните среди и висшите учебни заведения, малките по обем и
неефективни инвестиции в НИРД и иновации, и липсата на адекватна среда
и инфраструктура за иновации
Българските МСП са на 108-мо място от 148 държави по отношение на бизнес
сложност и иновации5. България е последна в ЕС по иновационно представяне и
предпоследна по дял на МСП, реализирали на пазара нови продукти или услуги
(17% при 39% за ЕС). Ниското ниво на иновационна активност води до силна
ценова конкуренция от страните с по-ниски производствени разходи и спад на
пазарния дял на българския износ в редица водещи индустрии (лека
промишленост, ХВП, фармацевтика, производство на желязо и стомана и др.). От
друга страна е налице ниска степен на ползотворно сътрудничество – създаване и
внедряване на иновативни продукти с висока добавена стойност и за които
съществува пазарно търсене - между представителите на бизнеса (особено МСП),
образователните институции и НИРД организациите, което е доказано условие за
постигане на икономическо развитие и устойчивост.

4
5

Конвергентна програма на Република България 2013 – 2016 г., актуализация април 2013 г.
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усложнен достъп до източници на финансиране и слаба инвестиционна
активност – едва 16,7%6 от българските МСП имат достъп до публична
финансова помощ, включително гаранции

Микро, малките и средните предприятия изпитват затруднения по отношение
осигуряването на средства за инвестиционна дейност в дълготрайни материални и
нематериални активи и т.нар. трансфер на технологии, а в следствие на кризата дори на оборотни средства. Предприятията използват предимно лични
спестявания (62%) и банкови заеми, за да финансират инвестиции7. С огромен
потенциал за увеличаване е и делът на използващите неразпределена печалба и на
възползвалите се от финансовите възможности на европейските фондове, вкл. и
Jeremie. В началото на 2012 г. достъпът до финансиране е силно затруднен за 69%
от предприятията. Осигуряването на финансирането за дейността им зависи в
сериозна степен от етапа на тяхното развитие. Кредитирането е по-достъпно за
по-старите предприятия в сравнение с младите предприятия – само 27% от
предприятията, създадени след 2010 г., са ползвали банков кредит.

- Затруднен
достъп до
финансиране

Ограничението на инвестициите в икономиката води до ограничаване на
възможностите за постигане на икономически растеж и създава бариери пред
развитието на иновационния потенциал на предприятията и постигането на
интензивен растеж. От друга страна, експлоатацията на морално остаряло и
амортизирано оборудване сериозно влошава ефикасността и ефективността на
производството спрямо влаганите производствени ресурси – суровини,
материали, горива, енергия и труд за единица продукция и се отразява негативно
върху конкурентоспособността на предприятията.
 недостатъчна предприемаческа активност и секторна структура на
икономиката, която значително се различава от тази в страните от ЕС
Традиционно, банките рядко предоставят ресурс за стартиращи предприятия
особено във високо и средно технологичните сектори, секторите на интензивни на
знание услуги и научната и развойната дейност, където дълготрайните
материални активи са малко и не служат за обезпечение. Така необходимостта от
продължаване на финансовите инструменти в тази сфера е належаща, на база и
опита по инициативата JEREMIE. Близо 6% от МСП (между 1 200 и 1 500 на
брой) имат годишен ръст на оборота над 20% и постоянно търсят възможности за
финансиране на разширяването на дейността си. Те създават между 35% и 40% от
добавената стойност, генерирана от МСП. Очевидна е нуждата от специално
моделирани финансови инструменти за адресиране тези нужди.
В Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. е посочен
основният недостатък на структурата на българските предприятия – секторна
структура, която значително се различава от тази в страните от ЕС, а именно:
Високотехнологично производство:
Ниско-технологично производство:
Интензивни на знание услуги:
Ниско-интензивни на знание услуги:
Други сектори:

България

ЕС-6

1%
10%
14%
68%
7%

2%
8%
23%
51%
16%

Национална стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.
Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012 – 2013 г.,
ИАНМСП, гр. София, 2013 г.
6
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Делът на предприятията, които извършват дейност от сектора „Търговия на
дребно” е над 32% от МСП, като за сравнение този показател в страните от ЕС-27
е средно 17%, а от ЕС-6 е само 13%.
Най-голям принос в БДС на България имат следните икономически дейности:
производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ (около 20%),
производство на хранителни продукти (около 10%), производство на облекло
(около 7%), производство на изделия от други неметални минерални суровини
(около 6%), производство на метални изделия, без машини и оборудване (около
6%), добив на метални руди (около 4%), производство на машини и оборудване, с
общо и специално предназначение (около 4%). Нито една от тях не попада в
класификацията на високо-технологичните сектори, които са основният двигател
на „икономиката базирана на знанието”.
 ниска степен на интернационализация – по данни за 2012 г. едва 3,84% от
българските МСП правят внос извън ЕС, а само 1,76% правят износ извън
ЕС. 95% от МСП се характеризират с ниска степен на интернационализация
и страната се подрежда на 27 място в ЕС

- Слаби
експортна
активност и
достъп до пазари

Ограничените технологични мощности, гаранциите за устойчиво качество и
слабата иновационна дейност на МСП са факторите за слабия износ, който
реализират българските предприятия на европейския и международния пазар. По
отношение на обобщаващия показател за технологична готовност8, който
изследва наличието на най-нови технологии (99 място), нивото на усвояване на
технологии от предприятията (113 място), нивата на чуждестранни инвестиции и
технологичен трансфер (107 място), България е класирана на 44-то място от общо
148 страни.
Въпреки това, в обема и цените на износа, включително и в производителността
на труда, ръст бележат секторите машиностроене, метални изделия, компютри,
оптика и електроника, автомобилостроене. Към тях следва да се добавят и
производството на храни и облекло, медицински и фармацефтични продукти. На
практика това са сектори с потенциал за по-сериозен принос към растежа на
износа, особено на трети пазари.
 влошена структура на износа (основан предимно на износа на суровини и
материали и стоки със сравнително ниска добавена стойност)
От наличните данни за външната търговия на България става ясно, че най-голям е
делът в износа на суровините и материалите: 43,3% от общия износ за 2012 г.
Следват потребителските стоки с 23,3% и инвестиционните стоки с 16,7%. В
сравнение със същия период на 2011 г. се увеличава делът на потребителските
стоки и енергийните ресурси за сметка на намаляване делът на суровините и
материалите (с 3,5% по-малък). Високо-технологичните промишлени сектори
реализират 6,1% от общия износ (при средно 16% за ЕС), което им отрежда трето
място по износ на един зает след износа на петролни продукти и основни метали.
Като цяло, експортът на България е съставен от продукти, които са под средното
световно ниво на технологично усъвършенстване.
 висока степен на ресурсна и особено енергийна интензивност на
производството, ниска степен на приложение на нови технологии –
секторът на МСП допринася съществено за формирането на профила на
8
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българската икономика като най-високо ресурсо- и енергийно интензивната
за единица произведена продукция сред икономиките на ЕС.
България заема първо място по енергийна интензивност в ЕС 27, т.е. българската
икономика изразходва най-голямо количество енергия, необходимо за
производството на единица брутен вътрешен продукт или със 77,34% повече от
средното за ЕС 27. Въпреки дългосрочната тенденция на подобряване на
енергийната ефективност на българската икономика, измерена чрез общия индекс
за енергийна ефективност ODEX, през 2011 г. България заема последно място по
енергийна ефективност на ниво ЕС-27, което е един от факторите, ограничаващи
производителността и конкурентоспособността на предприятията в България.
Високата енергийна интензивност на индустрията се дължи на физически и
морално остарели технологии, на ограничения достъп до нови добри практики,
системи и модели за енергийно и ефикасно производство.
Периодът на кризата 2008-2009 г. не позволи капиталови инвестиции от
стратегическа важност и доведе до трайна тенденция за ограничаване на
разходите, както държавните, така и частните. Вследствие, особено сериозна
трудност за МСП се оказва осигуряването на свободни средства за инвестиции в
повишаване на енергийната и ресурна ефективност на дейността им. Според
проведено целево проучване9 оценката на българските предприемачи за
състоянието на технологичното оборудване в техните предприятия съгласно
стандартите на ЕС показва, че за само 17% от тях то е съвременно, а за 52% е на
приемливо ниво. Само 27% от предприемачите посочват, че са имали възможност
да осъществят инвестиции за обновяване на технологиите през последните
години.
Самото обновление и усъвършенстване на технологиите прави производствените
процеси по-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни, оказва влияние върху
повишаването на енергийната ефективност и засилва конкурентоспособността на
предприятията чрез постигане на по-ниски производствени разходи и
намалявазависимостта от доставките на първични производствени суровини.

КОНКРЕТНИ СФЕРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОПИК 2014-2020 г.
Иновационно представяне
Както е идентифицирано в Иновационната стратегия за интелигентна
специализация (ИСИС), България попада в групата на страните „плахи
иноватори“, чието представяне е с повече от 50% под средното ниво за ЕС-2710,
заема последно място по иновационно представяне сред ЕС-27. Иновациите
създават устойчиви конкурентни предимства и в резултат на тяхното стимулиране
българската икономика ще може да се придвижи нагоре по веригата на добавената
стойност. В тази насока ще има целенасочено въздействие по линия на ОПИК
2014-2020 г. по отношение на иновационното представяне на България по
Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012 – 2013 г.,
ИАНМСП, гр. София, 2013 г.
10 Съгласно Innovation Union Scoreboard 2013
9
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следните показатели: количество на местните доставчици11 (местните бизнес
субекти ангажирани в процеса на създаване на иновации), принос към веригата на
добавената стойност12, взаимодействие между бизнеса и научните среди в
НИРД13, капацитет за иновации14, естество на конкурентните предимства15.
Фигура 1: Иновативни характеристики на МСП

Най-значително е отстоянието на България в показател „сътрудничества”.
Основната препоръка на Съвета на ЕС16 в областта на иновациите и
конкурентоспособността засяга именно партньорствата между университетите,
научните звена и индустрията. Насърчаването на обмена на идеи, вкл. в
международен план, трансфера, експлоатацията и комерсиализацията на
резултатите от научните изследвания са от решаващо значение, за да може
изследователската система на България да генерира значително икономическо
въздействие. Българската икономика все още не е навлязла в етапа на преход от
ефикасна икономика към високо ниво на развитие („икономика базирана на
знанието”)17, което я поставя в позицията на „догонваща” държава. По линия на
ОПИК 2014-2020 г. ще се търсят възможности за ускоряването на прехода към
икономика базирана на знанието чрез насърчаване на високо-технологичните
сектори и секторите на интензивни на знание услуги.
Съгласно ИСИС фокусът на иновационната политика на Република България през
периода 20142020 г. ще бъде насочен върху:
 Регулярен анализ за идентифициране на пазарните предимства на страната
и създаване на качествен научен потенциал, обслужващ националната
От 61 място през 2008-2009 г на 108 място през 2013-2014 г съгласно Global Competitiveness report.
От 86 място през 2008-2009 г на 116 място през 2013-2014 г съгласно Global Competitiveness report.
13 От 92 място през 2008-2009 г на 117 място през 2013-2014 г съгласно Global Competitiveness report.
14 От 80 място през 2008-2009 г на 103 място през 2013-2014 г съгласно Global Competitiveness report.
15 От 100 място през 2008-2009 г на 113 място през 2013-2014 г съгласно Global Competitiveness report.
11
12

Препоръки на съвета от 9 юли 2013 година относно Националната програма за реформи на
България за 2013 г. и становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за
периода 2012—2016 г.
16

17

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
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икономика и работещ за осигуряването на високо качество на живот на
гражданите;
Засилване на иновационния потенциал и преструктуриране на икономиката
към сектори с потенциал да се интегрират в икономиката на ЕС, както с
максимална полза за страната, така и за ЕС като цяло, сектори с експортен
потенциал извън ЕС;
Стимулиране на частните инвестиции в научни изследвания и иновации;
Стимулиране развитието и използването на ресурсоефективни, щадящи
околната среда, безотпадни технологии, намаляващи замърсяването при
източника, позволяващи тяхното рециклиране, при намаляване на
въглеродните емисии;
Развитие на финансови инструменти, съобразени с размера на фирмите и
разширяване достъпа до финансиране както за микро, малки и средни
предприятия, така и за иновативни големи предприятия;
Развитие и съхранение на човешкия потенциал и привличане на таланти;
Развитие на научно-изследователската и иновационната инфраструктура
(включително електронната инфраструктура);
Стимулиране на интернационализация на предприятията за навлизане на
международни пазари.

Това означава, че за да се доближи до средното ниво на ЕС, страната трябва да
положи допълнителни усилия за координирана подкрепа, едновременно насочена
към повишаване на показателите за ефикасност и към показателите за „икономика
базирана на знанието” (високо ниво на развитие), като иновациите се възприемат
като неделим елемент на конкурентоспособността. Според Доклад Оценка за
България, изготвен за ЕК, по-голяма част от българските фирми работят под
технологичната граница, а „техният растеж се основава на източници на
подобрения в производителността, които не са свързани с НИРД и
разпространение на знанията, нито с генериране на знания”18. Дори привлечените
досега в икономиката ПЧИ имат ограничен принос към технологичния трансфер.
За да подобри конкурентоспособността си, България следва да наблегне както на
качеството на работната сила, така и на изграждането на възможности за
възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.
Това налага иновационната политика да е ориентирана към специфични области и
да съчатава насърчаването на НИРД-базирани иновационни дейности с такива,
които не са пряко свързани с НИРД (като например ИКТ).
Най-сериозна причина за изоставането на България по отношение иновациите е
делът на общите инвестиции в НИРД и иновации в сравнение с водещите
световни икономики и другите държави-членки на ЕС.
Фигура 2: Разходи за НИРД на бизнеса по икономически дейности (% от
общите разходи на бизнеса за НИРД)

Радошевич, С., Строгилопулус, Г. 2012. Стратегии за интелигентна специализация в областта на научните
изследвания и иновациите. Оценка на България. Европейска комисия, 2012 г.
18
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Източник: Национален статистически институт на България, http://www.nsi.bg

В частния сектор по-голяма част от предприятията, особено микро и малките
предприятия, не разполагат със собствени технологии и възможности за
разработване на иновации с решаващо значение за отделни отрасли или група
отрасли. МСП срещат редица затруднения, свързани с липсата на персонал с
подходяща квалификация за иновационна дейност, с достъпа до приложни
изследвания и финансирането за такива.
В тази връзка стратегията на ОПИК 2014-2020 г. ще допринася за увеличаване на
инвестициите (публични и частни) в НИРД и иновации, особено в
производствения сектор и в сектора на услугите, и за постигането на
националната цел за дял от 1,5% на разходите за НИРД от БВП. Ще се търсят
възможности за насърчаване на партньорствата бизнес-бизнес и бизнесакадемичен сектор, включително в международен план, за увеличаване на обема
на генерирани и трансферирани идеи, по-добър обмен на специалисти и разширен
обхват на инвестиционната дейност. Иновационната стратегия за интелигентна
специализация адресира необходимостта от синхронизиране на усилията в
сферата на развитието на икономиката, научните изследвания и иновациите, и
засилване на връзката между науката и бизнеса. Проектът на ИСИС определя
тематични области (като ИКТ, културни и творчески индустрии, био-технологии,
инженерна индустрия), както и технологични ниши. В тази връзка инвестициите
по ОПИК ще акцентират върху специфични области предвид Иновационната
стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както и върху ключовите
технологии за развитие (key enabling technologies - KETs), които са приложими
към много различни сектори, но водят до прогрес в специфична технологична
сфера.

Недостиг на
висококвалифицирани
кадри, вкл. НИРД

Нужда от
засилване на
сътрудничество
то в
"триъгълника на
знанието"

Tаблица 1-2: Пречки за иновациите в избрани сектори
Сектор
Хранителновкусова
промишленост

Специфични за сектора пречки за иновациите
Липса
на
технологично
модернизиране на оборудването

модернизиране

Недостатъчни дистрибуторски мрежи

Секторна
специфика на
иновациите

Взаимосвързани
пречки за
иновациите
и

Недостиг
квалифицирана
работна ръка

на
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Сектор

Специфични за сектора пречки за иновациите

Взаимосвързани
пречки за
иновациите
Липса
на
сътрудничество
между
бизнеса,
университетите
и
изследователските
общности

ИКТ

Неадекватна система за защита на ИКТ активи, като
например иновационни услуги и иновации на бизнес
процесите

Мехатроника

Голям брой малки играчи в долния край на веригата на
стойността

Медицина
и
фармацевтика

Неразвита система и подходяща инфраструктура за
изследвания на ранен етап и изпитвания

Интензивни на
знание на услуги

Неадекватна система за защита на активите на ИС, като
например иновационни услуги и иновации на бизнес
процесите

Неефективно
прилагане
на
правилата за ПИС

Недостиг на предприемачески умения

Ограничен достъп до
финансиране

Много слабо познаване на възможностите за
финансиране и ограничени умения и капацитет за
достъп до такива възможности

Енергийната
неефективност

Слабо сътрудничество между научните изследователи
и бизнеса

Чрез ОПИК 2014-2020 г. ще се цели преодоляването на тези пречки и
предоставяне на възможности за стартиращи и съществуващи предприятия да се
превърнат в иноватори, самостоятелно или съвместно, и да бъдат активно
ангажирани в разработката/внедряването и разпространението на нови продукти,
процеси и услуги. По този начин ще се гарантира принос към изпълнението на
целите на ИСИС.
Едно от условията за стимулирането на иновационната активност на
предприятията съгласно ИСИС е развитие на цялостната научно-изследователска
и иновационна еко-система. От съществено значение за изграждане на
благоприятна за иновациите среда е взаимната съгласуваност и допълняемост на
мерките по ОПИК и по ОП НОИР.

Нужда от
развитие на
благоприятна
среда за иновации

Не на последно мято, предприятията срещат трудности да развият своя потенциал
и да се превърнат в иноватори, което в много случаи им гарантира оцеляване. От
една страна, българското законодателство в областта на защита на
интелектуалната собственост е в съответствие с директивите на ЕС, но не успява
достатъчно да стимулира местна иновативна дейност. Въпреки че тези мерки са
намалили неправомерното присвояване на интелектуална собственост,
прилагането им продължава да бъде неравномерно, а възприемането им от страна
на частния сектор е предимно ограничено до патенти, получени чрез
международни партньорства. Затова стратегията на ОПИК 2014–2020 г. включва
и подкрепа за стимулиране развитието на политиката по интелектуалната
собственост и иновациите.
Предприемачество
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Гръбнакът на икономиката са микро, малките и средните предприятия (МСП) и
въпреки забавянето по време на финансово-икономическата криза, МСП остават
основният двигател на икономическия растеж в България, като допринасят за 75%
от заетостта (68% в ЕС) и 62% от добавената стойност (58% в ЕС)19. 92% от МСП
са микро, 6,6% - малки и 1,2% - средни предприятия през 2012 г. Въпреки, че
процентното съотношение на видовете МСП съответства на това в ЕС-28, по
отношение на добавената стойност българските микро-предприятия са значително
под ЕС-28. Най-висока добавена стойност имат предприятията от сектор
„Преработваща промишленост”, следвани от „Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети” и „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения”.
Таблица 1-3: Предприятия по брой, численост на персонала и добавена
стойност разбити по размер на предприятията

Микро
Малки
Средни
МСП
Големи
Общо

Брой предприятия
България
ЕС - 28
Брой
дял
дял
336,631
92%
92.2%
24.317
6.6%
6.5%
4.536
1.2%
1.1%
365.484
99.8%
99.8%
756
0.2%
0.2%
366.240
100%
100%

Зает персонал
България
ЕС - 28
Брой
дял
дял
568,383
29,9%
29.5%
454.776
23.9%
20.5%
410.849
21.6%
17.1%
1,434.008
75.4%
67.2%
468.505
24.6%
32.8%
1.902.513
100%
100%

Добавена стойност
България
ЕС - 28
Брой
дял
дял
3.0
16.9 %
21.4%
3.5
19.8%
18.4%
4.0
22.6%
18.2%
10.5
59.3%
58.0%
7.2
40.6%
42.1%
17.7
100%
100%

Източник: НСИ, Евростат, 2012 г.

Таблица 1-4: Предприятия по размер, брой, численост на персонала и
добавена стойност разбити по сектори
Брой предприятия
Икономическа дейност
(Индустрия)
До 9
10 – 49 50 – 249 250 +
A Селско, горско и рибно стопанство
12,990
1 657
158
15
B Добивна промишленост
276
86
28
17
C Преработъваща промишленост
23,111
5 528
1 715
300
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
1 693 горива
62
26
19
E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
509
128
76
44
F Строителство
17 465
2 392
507
54
G Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети
132 362 6 843
768
67
H Транспорт, складиране и площи
17 758
1,330
215
44
I Хотелиерство и ресторантьорство
24 016
2 183
254
23
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
8 036
710
146
32
L Операции с недвижими имоти
20 527
488
n/a
n/a
M Професионални дейности и научни изследвания
36 001
1,000
91
8
N Административни и спомагателни услуги
7,610
744
212
64
P Образованиe
2,690
104
16
n/a
Q Хуманно здравеопазване и социална работа
12 286
558
217
64
R Култура, спорт и развлечения
3 762
273
n/a
n/a
S Други дейности
15 539
231
7
n/a

Общо
14,820
407
30 654
1,800
757
20 418
140,040
19 347
26 476
8 924
21 015
37,100
8,630
2,810
13 125
4 035
15 777

%
4.0%
0.1%
8.4%
0.5%
0.2%
5.6%
38.2%
5.3%
7.2%
2.4%
5.7%
10.1%
2.4%
0.8%
3.6%
1.1%
4.3%

Зает персонал
Общо
%
n/a
n/a
24 955
1.3%
536 771
27.9%
34 191
1.8%
33 972
1.8%
182 765
9.5%
527 989
27.5%
155 573
8.1%
138 118
7.2%
67 841
3.5%
35,490
1.8%
90 023
4.7%
94 377
4.9%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Добавена стойност
Общо
%
n/a
n/a
617
3.7%
4 124
24.9%
1 338
8.1%
321
1.9%
1 339
8.1%
3 369
20.4%
1 493
9.0%
474
2.9%
1 587
9.6%
508
3.1%
943
5.7%
427
2.6%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Източник: НСИ, 2011 г.

Секторната структура на българската икономика обаче се различава значително от
тази на страните от ЕС. Делът на МСП от високо-технологичните промишлени
производства, интензивните на знание услуги и научната и развойната дейност е
значително по-нисък и в тази връзка стимулирането на предприемачеството и
стартирането на нови предприятия в тези сектори е от първостепенно значение.
Предприемачеството е ключов фактор за развитието и на местните икономики. По
правило колкото повече предприятия се създават на територията на дадена област,
толкова повече шансовете за високи доходи и просперитет на местната икономика
нарастват. Жизнеспособността й се обезпечава от наличието на достатъчно малък
и среден бизнес. Високият брой МСП като цяло гарантира по-висока
19
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диверсификация и съответно устойчивост на динамичните промени на местната
икономика.
С най-много на брой предприятия на 1000 души в България са областите София
(столица), Варна, Бургас, Благоевград, Пловдив, а най-застрашени за
устойчивостта им са икономиките на областите Кърджали, Търговище, Монтана,
Враца, Видин и Силистра.20
Като цяло предприемаческият сектор в България е доминиран от микро
предприятия с по-малко от 10 служители. Насърчаването на предприемаческата
активност е свързано с редица фактори. Въпреки, че по показателя „правене на
бизнес” България заема 6-то място сред ЕС-27, то условията, свързани с
финансирането и обезпечаването на риска на предприемачите остават като
бариера пред желаещите да започнат собствен бизнес и изберат
предприемачеството като възможност. Чрез възможностите, които предоставя
ОПИК 2014-2020 г. за финансиране с финансови инструменти в областта на
предприемачеството ще се стимулира създаването на нови предприятия,
успешното реализиране на нови бизнес идеи, включително в специфични области;
успешното и ускоряващо развитие на съществуващи предприемачески фирми,
водещи до икономическа стабилизация и растеж, респективно до създаването на
нови работни места.

Нужда от
насърчаване на
предприемачеството чрез
финансови
инструменти

Иновативното предприемачество изисква силна експертиза, специализирани
платформи и достъп до финансиране, най-вече чрез финансови инструменти.
Съществуват значителни възможности за подобряване и разширяване на
действащите в момента инструменти за финансиране на предприемачеството и
иновациите, като ОПИК 2014-2020 г. ще се концентрира върху прилагането на
работещи такива, които да адресират пазарните нужди от развитие на
предприемачи за внедряването на иновации и комерсиализацията на НИРД
разработки с доказано пазарно търсене. По отношение инструментите в подкрепа
на предприемачеството, България има шанса да се докаже като регионален лидер.
България подкрепя и цялостната европейска политика за развитие на МСП в нови
области, свързани с европейски и регионални предизвикателства, например
творчески и културни индустрии, продукти и услуги, свързани със преодоляване
проблемите с демографията, застаряването на населението, социално
предприемачество и др. При този специфичен кръг потенциални ползватели на
средства от ЕФРР грантовото финансиране е начин да се стимулира участието с
качествени проекти, които имат значителен принос за изпълнението на
държавните и европейските политики.
Според ИСИС сред секторите на творческите индустрии най-динамично се
развиват информационните технологии и производството на филми, телевизионни
продукции и звукозапис и то с темпове по-високи от средните за ЕС по
отношение броя на предприятията, добавената стойност и заетостта. Тези сектори
са два от четирите в България, които в годините на финансовата и
икономическата криза имат непрекъснат ръст в посочените по-долу показатели.

20

Ръст в % на информационните
технологии за периода 2008-2014

Ръст в % на производството на филми, ТВ
продукции и звукозапис за периода 2008-2014

Регионални профили: показатели за развитие, гр. София, 2013. Институт за пазарна икономика
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Общият дял на добавената стойност само на тези два сектора, ако се запазят
същите темпове на растеж се очаква да достигне през 2020 година до 4% от
добавената стойност, създавана от всички предприятия, а като цяло на
творческите индустрии – около 8-9%. Отрасловите връзки, според данни на НСИ,
показват, че въпросните два сектора потребяват продукция най-вече на секторите
производство на компютърна и комуникационна техника, на електронни оптични
продукти, което означава, че разрастването им неминуемо ще се отрази на ръста и
на един от високотехнологичните промишлени сектори в страната.
Капацитет за растеж
Традиционното производство в България е изправено пред силната ценова
конкуренция, например от трети страни, както и пред конкуренция по отношение
на качеството от други страни от ЕС. И все пак, в България се развиват
производствени сектори с потенциал за растеж и износ, както и такива в
специфични области21, свързани с европейските и регионални предизвикателства.
От друга страна предприятията разполагат с ограничени ресурси и съответно
ниска способност за поемане на риск и експорт на съществени обеми, когато се
работи на интензивно конкурентни пазари. Фактор също са различия в
приложимата нормативна уредба в конкретните сфери на икономическа дейност;
ограничена информация относно потенциални партньори и особеностите на
външното търсене, въпреки множество традиционни връзки на българската
икономика с пазари на трети страни.
В унисон с „Доклада за Европейска конкурентоспособност за 2013 г.: към реиндустриализация, основана на знанието”, преструктурирането на българската
икономика следва да се основава не предимно на търговията на дребно и на
производството на суровини и материали, а на потребителски и инвестиционни
стоки и услуги с акцент върху високо-технологичните сектори на производството,
както и секторите на интензивни на знание услуги, които ще се подпомагат от
ОПИК 2014-2020 г.
С други думи експортът предопределя конкурентоспособността и възможностите
за растеж на МСП, особено за страна като България, характеризираща се с
отворена икономика и ограничен вътрешен пазар. Основните външнотърговски
партньори на страната са в рамките на ЕС-27 (над 60%). Ако се приеме, че
европейска ориентация означава реализиране на минимум 50% от общия износ на
продукция по съответната икономическа дейност на пазара на ЕС-27, то
21

Творчески и културни индустрии, дейности, свързани със застаряване на населението и др., съгласно
параграф (8) от преамбюл на Регламент 1301/2013
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резултатите показват, че преобладаващата част от икономическите дейности
отговарят на този критерий. Активизират се търговските отношения на страната
със страни като Китай, САЩ, Русия и страните от ОНД, както и с други държави
с голям пазарен потенциал. Особено висока степен на европейска ориентация се
наблюдава при средно-високо технологичните производства (електрически
съоръжения; автомобили, ремаркета и полуремаркета; превозни средства без
автомобили) и ниско технологичните производства (обработени кожи; облекло;
мебели), при които делът надвишава 75%. Изключение от общата тенденция се
отчита при лекарствените вещества и продукти, (от групата на
високотехнологичните производства), химичните продукти (средно-високо
технологични производства), кокс и рафинирани нефтопродукти (средно- ниско
технологични производства), дървен материал и тютюневи изделия (ниско
технологични производства), които намират своето ефективно пазарно
присъствие в трети страни.
Фигура 3: Структура на българския износ по групи и стоки през 2011 г.

Източник: МИЕ, НСИ, 2012 г.

Разпределението на икономическите дейности по групи, в зависимост от степента
на тяхната глобална технологична интензивност, предлага различен поглед върху
структурата на българския износ, но както и при стоковия профил на износа,
преобладаващо дейностите са с ниска степен на преработка на крайния продукт. В
подкрепа на това твърдение е значително високият дял в общия обем на износ на
групите средно-нискотехнологични дейности (36,0%) и нискотехнологични
дейности (21,4%), спрямо високотехнологичните (6,0%) и средновисокотехнологичните дейности (19,4%). В този смисъл ОПИК 2014-2020 г. ще
подкрепя икономическите дейности с високо и средно-високотехнологично ниво
на развитие, които притежават най-голям потенциал за повишаване обемите на
износ, подобряване на експортните предимства на българските предприятия на
международния пазар и по-активното включване на български фирми във вериги
за добавяне на стойност на международните пазари. Настъпването на промяна в
структурата на износа изисква преструктуриране и технологично обновяване на
производството, със засилено прилагане на иновативни знания и умения и
висококвалифициран труд, което ще позиционира българската продукция в
пазарни ниши с по-висок ценови диапазон, ще допринесе за създаването на
дългосрочни конкурентни предимства и индиректно ще допринесе за привличане
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на преки чуждестранни инвестиции. Допълваща подкрепа ще се предоставя и на
институции в пряка полза за предприятията и най-вече износителите,
привличането на инвестиции и международен маркетинг на устойчивия туризъм в
България.
Подкрепата по линия на ОПИК 2014-2020 г. ще бъде насочена и към подпомагане
на капацитета на предприятията за по-лесен достъп, устойчиво развитие и
присъствие, и ефективно използване на ползите от растежа на пазарите. Мерките,
които ще се реализират в тази област, ще бъдат насочени към преодоляване на
ограниченията, които изпитват българските предприятия по отношение на
конкурентоспособността си на регионалния, вътрешноевропейския и световния
пазари, дължащи се на високи производствени разходи и необходимост от
оптимизация на производствените вериги; използването на морално остарели
технологии за осъществяване на производствени процеси; липсата на достатъчен
производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене; в
някои сектори – по-ниско качество на произвежданите продукти; недостатъчната
информираност относно нагласите, очакванията и нуждите на потребителите;
липсата на обективни гаранти за качество и ползване на добри производствени
практики. В резултат предприятията са изправени пред по-високи търговски
бариери за навлизане на нови пазари или за запазване на постигнати пазарни
позиции.
Подкрепата за развитие на производствения капацитет ще допринесе за
насърчаване по-широкото участие на предприятията по веригата на добавена
стойност и формирането на конкурентни предимства, основани на специфични
продукти и процеси. Допълваща институционална подкрепа ще помогне на
предприятията за подготвеността им за присъствието на регионалния,
вътрешноевропейския и световния пазари.
За българските предприятия ИКТ са особено приложими като средство за
подобряване на интеграция, разширяване обхвата на възможностите им и
създаване на конкурентни предимства. МСП се разрастват двойно и тройно побързо, когато използват ИКТ, поради което ще се подпомагат конкретни действия
за насърчаване на тяхното използване.
Ще се подпомагат подходи, насочени към повишаване на добавената стойност „на
място“, вкл. към повторно използване на суровините (и оползотворяване на
отпадъците и отпадните продукти). В този контекст, инициативите „Европа за
ефективно използване на ресурсите” от стратегията „Европа 2020“ да бъде
водеща, отчитайки етапа на технологично развитие, на който се намира България.
Неоползотворен остава и потенциалът на клъстерирането за осъществяване на
технологичен трансфер, разпространение на иновации, споделяне на ресурси и
разширяване на пазари, вкл. чрез икономия на мащаба, което го превръща в
мощен инструмент за повишаване на конкурентоспособността на българската
икономика. Според Иновационната стратегия за интелигентна специализация
доброволното сдружаване на предприятия в клъстери дава възможност за
прилагане на нови производствени решения и за развитие на иновативния
потенциал, което води до увеличаване на производителността, нарастване на
произведената добавена стойност, достъпа до пазари, а оттам – и до повишаване
конкурентоспособността на фирмите и разширяване на експортния им капацитет.
Сред основните предизивикателства ИСИ набляга на следните:
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клъстерите са създадени в отговор на обявени конкурсни процедури по
различни програми (ФАР, ОП и др.), а не за решаване на конкретни
проблеми на предприятията, които ги съставят;
- неконкретизирани цели, които да реализират в съвместната им дейност;
- слабите връзки на клъстерите с науката;
- недостатъчно е популяризирането на българските клъстери в чужбина;
- слаба е обвързаността им с регионалното икономическо развитие,
- не са достатъчни обученията, информираността и стимулите за засилване
на мотивацията на предприятията за ползите от устойчивото съществуване
на клъстери.
В резултат, създадените клъстери се оказват в по-малка степен адаптивни и
гъвкави към бързо променящата се среда. Съществуват, обаче и добри примери за
реално действащи клъстери в страната в областта на новите технологии,
текстилната и мебелната промишленост, морската индустрия и възобновяемите
източници на енергия и др.
-

Фигура 4: Схематично представяне на действащи клъстери в страната:

Източник: „Състояние на клъстерите в България”, 2011 г., АБК

Най-голяма е концентрацията на клъстери в областите София, Русе, Варна, Стара
Загора и Сливен, което се обуславя от наличието на традиционно за района
производство (като шивашка промишленост в Русе и Сливен, IT/електроника в
София и Стара Загора), както и от близостта на по-големите университети с
традиции (София, Варна и др.).
В съотвествие с тематичните области на ИСИС ОПИК 2014-2020 г. ще подкрепя
клъстери (според нуждите им съобразено с етапа на развитие) с цел повишаване
степента на интеграция на местните доставчици в посока максимално използване
на техния капацитет за разработка на конкуренти иновативни бизнес продукти и
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услуги, както и за активно присъствие на регионалния, националния и външния
пазар.
Енергийна ефективност
Постигането на конкурентоспособност на икономиката обаче е в пряка
зависимост от управлението и използването на природните ресурси и
производството и потреблението на енергия. Повишаването на енергийната
ефективност има съществен принос към изпълнението на всички цели на
политиките на ЕС: подобрена конкурентоспособност; гъвкавост на доставките;
устойчивост; и преход към ниско-въглеродна икономика22.
Тясната зависимост между развитието на енергетиката и всички останали отрасли
на икономиката определя ключовото значение на състоянието на българската
енергетика за икономическото развитие на страната. „Българската енергетика е
изправена пред предизвикателства от значителната зависимост от внос на ресурси
и енергия, от нарастващите енергийни цени и от промените в климата. България е
една от най-бедните, най-енергоемките и най-зависимите от внос на енергийни
ресурси страни в Европа.”23
Енергийна зависимост на страната се формира основно по линия на внос на
природен газ, суров нефт и ядрено гориво. През 2011 г. общата енергийната
зависимост на страната достига до 37% в сравнение с 51,67% през 2007 г.
Очертава се тенденция на ограничаване на зависимостта, което е следствие на
провежданата енергийна политика, целяща диверсификация на енергийните
източници. Поддържането на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система е
сред основните приоритети на Енергийната стратегия на България до 2020 г, като
ОПИК 2014-2020 г. ще адресира допълващо тези нужди, включително
посредством подкрепа за изграждането на газовата връзка България - Сърбия.
Производството на първична енергия задоволява малко над 60% от брутното
вътрешно потребление на енергия в страната като не се наблюдават съществени
структурни изменения: 42% въглища и горива от въглища; 20,85% ядрена
енергия; 19,8% нефт и нефтопродукти; 13,64% природен газ; 8,46% енергия от
ВИ. За периода 2000-2011 г. се наблюдава нарастване на крайното енергийно
потребление (КЕП) в абсолютна стойност - от 8436 ktoe през 2000 г. до 9 050 ktoe
през 2011 г.

Фигура 5: Крайно енергийно потребление (КЕП) през периода 2000-2011 г. в
България по сектори на икономиката

COM/2014/015 final Комуникация на ЕК относно политиките за климата и енергетиката в периода 20202030 г.
23 Национална програма за развитие: България 2020“, стр. 240
22
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Източник: „Отчет за изпълнението на втори национален план за действие по енергийна ефективност през
2012 г.“, МИЕ (април 2013 г.)

Промените в енергийното потребление и енергийната интензивност на сектор
индустрия са много важни фактори, влияещи върху промените в общото КЕП.
Делът на сектор „Индустрия“ бележи спад през 2011 г. спрямо2000 г. като заема
около 30 % в структурата на КЕП.
Енергийната интензивност е основен индикатор за ефективността при
използването на енергията и оказва съществено влияние върху
конкурентоспособността на икономиката. България заема първо място по
енергийна интензивност в сравнение с ЕС 27, т.е. българската икономика
изразходва най-голямо количество енергия, необходимо за производството на
единица брутен вътрешен продукт или със 77,34% повече от средното за ЕС 27.
Ниската енергийна ефективност на индустрията се дължи на физически и морално
остарели технологии, на ограничения достъп до нови добри практики, системи и
модели за енергийно и ефикасно производство. Обновлението на производствени
мощности и системи е крайно наложителна, но тя изостава поради липсата на
достатъчен финансов ресурс, както и поради относително бавната възвръщаемост
на инвестициите в нови такива, тъй като цените на електроенергия в страната са
все още едни от най-ниските. Въпреки това, за периода 2000-2011 г. се наблюдава
тенденция към намаляване на енергийната интензивност на българската
икономика - средногодишно с около 5%. Положителна роля имат провежданите
мерки за енергийна ефективност, които са елемент от енергийната политика на
страната, но значително въздействие оказват и настъпилите структурни
изменения в българската икономика. През 2011 г. е отчетен годишен ръст от 5,4%
при ПЕИ и 2,5% при КЕИ.

Фигура 6: Първична и крайна енергийна интензивност за 2000-2011 г.
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Източник: „Отчет за изпълнението на втори национален план за действие по енергийна ефективност през
2012 г.“, МИЕ (април 2013 г.)

КЕИ на индустрията намалява два пъти за целия период от 2000 г. до 2011 г., но
през 2010 г. се наблюдава ръст от 10,7% в сравнение с предходната 2009 г. През
2011 г. енергийната интензивност на сектора остава без изменение, което показва,
че през годината няма подобрение.
Поради очакваното икономическо съживяване на индустрията след кризата, само
повишаването на енергийната ефективност може да ограничи ръста на
енергийната интензивност в сектора. Основният фактор за това увеличение е
отражението на икономическата криза, а също и на влиянието на съпътстващите я
структурни промени (около 20% - вследствие на нарастване на дела на ДС на
индустрията в БВП). Най-голям ефект за нарастването на енергийната
интензивност в сектора оказва преработващата промишленост, в която
енергийната интензивност нараства с 4,2% спрямо 2009 г., докато в периода 20002009 г. тя намалява с 5,5% годишно.
Именно затова ОПИК 2014-2020 г. ще концентрира ресурси по Тематична цел 4 за
подкрепа за намаляване на енергийната интензивност на предприятията (извън
търговия и услуги) - повишаване на енергийната ефективност, както в
производството, така и в сградния фонд, като специално внимание ще се обърне
на преработващата промишленост, където ефектът от инвестициите се очаква да
бъде най-осезаем.
За периода 2005-2012 г. се формира тенденция на увеличаване на дела на енергия
произведена от ВЕИ в структурата на брутното крайно потребление на енергия
като достига до 16,3% през 2012 г.24, което е над средното ниво за ЕС-28 –
14,1%25. Производството на енергия от ВЕИ допринася за ограничаване на
емисиите на парникови газове и дава възможност за диверсификация на
източниците за производство на енергия. България вече има дял на произведената
енергия от ВЕИ, покриващ целта в тази сфера, но редица предизвикателства
24
25

Официални данни на Евростат.
Официални данни на Евростат.
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възникват пред ефективното и ефикасното й използване, както и пред постигането
на цялостен баланс на електро-енергийната система, поради което стратегията на
ОПИК 2014-2020 г. се концентрира върху собствено потребление.
Енергийната интензивност се намира в пряка зависимост от енергийната
ефективност, горивния микс и структурата на икономиката, като стратегията на
ОПИК 2014-2020 г. е да адресира всеки един от тези елементи по отделно и
съвкупно, чрез подкрепа на интервенции по Тематична цел 4. Създаването и
развитието на добре функциониращ вътрешен пазар на енергия може да бъде
отговор на предизвикателствата на ниво ЕС като изчерпващи се собствени
резерви и нарастващо потребление26. Според Споразумението за партньорство
2014-2020 г., за България насърчаването на енергийната и ресурсна ефективност е
задължително за увеличаване на конкурентоспособността на българската
икономика. В тази връзка и с оглед постигането на целите на Европа 2020 СП
предвижда да се инвестира в „намаляване на енергийната неефективност и
енергоемкостта на производствата, в ограничаване на енергозависимостта и
увеличаването на дела на енергията за собствено потребление от възобновяеми
източници в предприятията“.
Ключов подход към намаляване на енергийната интензивност на икономиката на
България е чрез създаване на възможности за разнообразяване на енергийния
микс на страната и по-ефективното използване в него конкретно на природния
газ., което пряко допринася за възможностите на предприятията да реализират
енергийни спестявания. В този смисъл Фаза 2 на газовата връзка България-Сърбия
ще допринесе за осигуряване гъвкавост на доставките и балансиране както на
вътрешния пазар, така и на системата за пренос на газ в региона.
Емисиите на парникови газове от всички енергийни дейности, включени в
секторите енергетика, индустрия, транспорт, селско стопанство и домакинства,
представляват 70% от общия обем на парникови газове в страната.
Приблизително 40% от емисиите на парникови газове в България са продукт на
отрасъл енергетика. За периода 2000-2010 г. се формира тенденция на редуциране
на емисиите на парникови газове на ниво ПЕП и КЕП. „За периода от 2000 г. до
2010 г. секторите - крайни енергийни потребители с най-голям принос към
емисиите на CO2 в България са индустрията и транспортът, като делът на
индустрията намалява, а този на транспорта нараства. През 2010 г. тези два
сектора са отговорни за 91% от емисиите на CO2 в страната, докато делът на
домакинствата е само 5 %“27. Значителният принос на индустрията и транспорта
за общото количество парникови газове предопределя важността на мерките за
ограничаване на емисиите вредни газове в тези сектори.
Ресурсна ефективност
Разходите от индустрията за опазване и възстановяване на околната среда в
България са значително над средните стойности за останалите държави-членки,
като през последните години тези разходи се увеличават средно с около 15% на
годишна основа. Най-високи са разходите на преработващата промишленост.
Фигура 7: Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по
сектори (като % от БВП)
26

http://ec.europa.eu/energy/observatory/gas/gas_en.htm

27

„Политики и мерки за енергийна ефективност в България“, АУЕР
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Най-голям дял от разходите за опазване на околната среда от индустрията са за
въздуха и отпадъците, а най-нисък – за биологичното разнообразие, шума и
вибрациите. Едновременно с това, по отношение на показател екологосъобразност
на предприятията българските МСП отчитат най-голямо изоставане от средните
стойности за ЕС.
Фигура 8: Отстояние от средните стойности за ЕС28

Въпреки високите разходи за опазване на околната среда, ключовата причина за
слабото представяне е че България е на последно място в ЕС по показател
ресурсна продуктивност, което застрашава устойчивостта на икономиката.
28

Източник: 2013 SBA Fact sheet Bulgaria
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Фигура 9: Ресурсна продуктивност29

В тази връзка и допълвайки приноса на инвестициите от ОПТТИ, ОПРР и ОПОС,
стратегията на ОПИК 2014-2020 г. е да подкрепи МСП за повишаване на
ресурсната ефективност като хорионтален приоритет, както и да стимулира
пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване
на ресурсите (чрез отделен инвестиционен приоритет, но с ограничен ресурс).
НАУЧЕНИ УРОЦИ 2007-2013 г.
Научени уроци 2007-2013 г. по отношение ефекти и оценка на въздействието
През първия за България програмен период 2007-2013 г. по ОПРКБИ 2007-2013 г.
са разпределени средства в размер на 1 162 216 хил. евро, от които 987 883 хил.
евро (85% от средствата) представляват финансиране от ЕС по линия на ЕФРР и
174 332 хил. евро (15% от средствата) национално съфинансиране. На фиг. 10 са
представени областите за подкрепа по ОПРКБИ 2007-2013 г. и размерът на
безвъзмездната финансова помощ, предоставена на бенефициентите по тях (данни
към 31.03.2014 г.) (в млн.евро).
Фигура 10: Области за подкрепа по Оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”

29

Източник: Евростат, 2014

Стр. 30 от 160

ОПИК 2014-2020 г. 2014BG16RFOP002 – Проект, месец май 2014 г.

Извън предоставените средства за инструментите за финансов инженеринг (30%),
най-голям е процентът на предоставените средства за технологична модернизация
и системи за управление (26% от общо предоставените средства), следвани от
средствата за иновации и подкрепа за НИРД (24%) и енергийна ефективност и
зелена икономика (15%).
При пълно отчитане на обстоятелството, че към момента не може да бъде в найпълна степен измерено въздействието върху българската икономика на
предоставените по ОПРКБИ средства, може да се направи заключението, че към
септември 2013 г. е налице положителен ефект от прилагането на оперативната
програма върху пет от основните макроикономически показатели (БВП, ниво на
заетост, ръст на частното потребление и износа на стоки и услуги), като найсериозен е ефектът върху ръста на частните инвестиции (фиг. 11).

Фигура 11: Ефекти от ОПРКБИ 2007-2013 г. на база данни от СИБИЛА
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Оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС върху българската икономика
базирана на иконометричния модел на СИБИЛА (по отношение ОПРКБИ)

Основният извод е, че ефектът от финансирането по оперативните програми не се
измерва в количеството предоставени средства и/или във финансирането „на
парче”, а в първоначалния тласък на проекти, които по-късно частният сектор
поема и доразвива, като извлича полза и за себе си.
Научени уроци 2007-2013 г. по отношение административен капацитет и
административна тежест
Още в началото на програмния период 2007-2013 г. кандидатите и
бенефициентите се сблъскаха с висока степен на формализация и сложни
административни процедури. Следва да се има предвид разбира се и липсата на
опит в България в сферата на прилагането на Структурните и Кохезионния фонд.
Обемната и променяща се нормативна база, сложните правила и процедури и
големият обем на изискуемите документи при кандидатстване често отблъскват
кандидати, водят до значителни забавяния в процеса на оценка на проектните
предложения, което създава реален риск от обезмисляне на проектни идеи,
особено по отношение на проекти, свързани с разработването и/или внедряването
на иновации. От друга страна, пре-финансирането, изискванията за гарантиране
на авансите, комплексността на докладване и отчитане, забавянията в процеса на
верификация и възстановяване на извършените разходи затрудняват
бенефициентите, увеличват разходите им и често ги лишават от свободен
финансов ресурс, което затруднява по-нататъшното изпълнение на проектните
дейности.
Същевременно, прилагането от страна на бенефициентите на режимите за
възлагане за изпълнение на проектни дейности допълнително утежнява и забавя
процеса на изпълнение на проектите поради процедурите по предварителен/
последващ контрол на тръжните документации, които в допълнение не създават
гаранции за бенефициента, че впоследствие няма да му бъдат наложени
финансови корекции за нарушения в същите процедури.
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В ключовите направления тези предизвикателства се адресират с постоянните
подобрения на административния капацитет на УО и бенефициентите и
нарастващото внимание, което се отделя на намаляването на административната
тежест и бюрократичността (т. нар. red tape), като напредъкът е по-детайлно
описан в съответния раздел на ОПИК 2014-2020 г. Например, въведено е
нормативно изискване за провеждане на разяснителна кампания за потенциалните
бенефициенти след обявяване на процедури за подбор на проекти и практика в
последствие за обучения за бенефициентите, на които е отпусната БФП.
Научените уроци за програмирането на ОПИК 2014-2020 г. засягат:
 на първо място – доказано тясната връзка между програмирането и начина
на изпълнение на програмата. Дори по процедури, които пряко адресират
идентифицирани нужди на бизнеса може да не се постигне висок интерес на
етап кандидатстване или резултатност на етап изпълнение, ако нивото на
сложност на процедурите не дава възможност за активно участие и
съответно фокусиране върху реализацията и полезността;
 на второ място – необходимостта да се дефинира „успешния” проект не само
като ‘добре написания’ или ‘добре отчетения’ проект. Самата
администрация следва да е мотивирана не само към минимизиране на риска
от грешка, но и към максимизиране ползата за бенефициента и постигането
на желаните цели, както на ниво проект, така и на ниво процедура,
приоритетна ос, дори програма. Не на последно място, ефект има проект,
който привлича и финансиране от други източници и по този начин
гарантира устойчивостта на резултатите си.
Научени уроци 2007-2013 г. по отношение структуриране на инвестициите по
програмата
Конкретно по отношение на иновациите, оперативната програма за периода 20072013 г. правилно дефинира икономиката базирана на знанието и иновациите като
отделен приоритет от първостепенна важност. Делът на оста е 18,13% от цялата
програма. Общият бюджет на приоритетната ос след изменението на програмата
през 2012 г. е в размер на 210 692 798 евро с включено национално
съфинансиране. Средствата са разпределени между две области на интервенция,
съответно: област на интервенция 1.1 „Подкрепа за иновационни дейности в
предприятията” със 135 692 798 евро и област на интервенция 1.2 „Подобряване
на про-иновативната инфраструктура“ със 75 000 000 евро. Само че към
31.12.2013 г. делът верифицирани средства по ос 1 от общия размер
верифицирани средства е 4.04%. Най-често споменаваната причина затова е
късният старт на част от процедурите, тъй като интерес към подкрепа за
иновационни дейности в предприятията определено има, съдейки по броя
подадени проектни предложения във втората половина от програмния период.
Положително развитие по отношение на високото ниво на интерес дават две
направления: а.) промяната на дефиницията за „иновация“ в посока на Наръчника
от Осло30; б.) отварянето на възможността за финансиране не само на разработени
от внедряващото предприятие иновации, но и за финансиране на внедряването на
разработени от други субекти (вкл. научни и др. организации) иновации след 2012
г., което съществено допринася за повишените интерес и реализация във връзка с
приоритетна ос 1 на оперативната програма за периода 2007-2013 г.

30

Oslo Manual, 3rd edition (2005). Guidelines for collecting and interpreting innovation data.
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Според изследване на БТПП31 почти половината от предприятията (45%) не
смятат, че в близките 3-5 години ще възложат на университетите и научните
институти (като източници на иновативни решения) разработката на нов продукт.
Едва 23% от предприемачи заявяват, че могат самостоятелно да реализират
дейности в областта на иновациите. Най-предпочитани форми за иновационна
дейност са партньорство с други фирми и университети, посочено от 37% или с
чуждестранна фирма – според 26%.
Резултатите от проучването показват, че недостатъчната информираност на
бизнеса за научните разработки, както и слабата активност на университетите са
двете основни бариери пред сътрудничество бизнес-наука. И двете бариери имат
нужда от стимул, за да бъдат преодолени. От една страна, безспорна е важността
на прозрачното и ефективно функциониране на Националния иновационен фонд и
на Фонд „Научни изследвания”. От друга страна, пазарният натиск налага на
предприятията да мислят за внедряване на иновации, за да станат или да
продължат да бъдат конкурентоспособни. Голям дял от фирмите (над 80%) имат
намерения в близките години за производство на нови продукти или
усъвършенстване на съществуващите.
По отношение на институционалните бенефициенти, в програмата 2007-2013 г. за
тях са заделени средства в отделна ос. Общият размер на приоритетна ос 4 след
изменението на програмата през 2012 г. е 37 656 853 евро с включено национално
съфинансиране. Средствата са разпределени между три области на интервенция,
както следва: 10 763 896 евро за област на интервенция 4.1. „Популяризиране на
предимствата за инвестиране в България“, 14 007 605 евро за област на
интервенция 4.2. „Подкрепа за успешното представяне на българските
предприятия на международните пазари“ и 12 885 352 евро за област на
интервенция 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството“.
Макар и най-малка по размер, приоритетна ос 4 е загубила най-голям дял от
първоначално заделения за нея бюджет – над 43%. Вероятно една от причините за
това е бавният напредък по изпълнението на сключените през 2009 г. договори с
конкретните бенефициенти по приоритетната ос. Дори след намалението, към
31.12.2013 г. делът на верифицирани средства по ос 4 от общия размер
верифицирани средства е 1.36%. Сред най-важните изводи от анализа на
изпълнението на приоритетната ос и проектите на конкретни бенефициенти по
ОПКРБИ 2007-2013 са:
 конкретните
бенефициенти
срещат
съществени
трудности
при
предварително финансиране на проектите, поради бюджетни ограничения;
 самият факт, че за тях има заделени средства по оперативна програма
създава предпоставки за т. нар. crowding out ефект, т.е. да не получат
средства от други източници и да са поставени в тясна зависимост от
изпълнението и изплащането на средствата по проектите, което от своя
страна не е гарантирано и/или регулярно;
 бенефициентите срещат трудности при изпълнението и отчитането на
сложните многогодишни проекти, които имат множество разнообразни
дейности и резултати, като в отделни случаи дори е под въпрос
ефективността на изпълнението на функциите им извън европейските
средства;
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 конкретните бенефициенти очакват да бъдат равнопоставени с другите
бенефициенти по отношение на допустимите разходи за външни
консултации, екип за управление и други присъщи за изпълнението на
проектите разходи.
Освен опита от предходния програмен период, трябва да се отчетат тенденциите
на стратегическите документи и нормативната уредба за следващия програмен
период, съгласно които се препоръчва ограничаване на броя на индикаторите за
продукт и резултат и акцент върху постигане и периодично измерване на
въздействието от изпълнението на програмите, въз основа на постигнатите
резултати.
Предвид анализа на опита от периода и необходимостта от резултатна ориентация
на програмите през периода 2014-2020 г., стратегията на ОПИК следва да
ревизира подхода към конкретните бенефициенти и те да бъдат обект на подкрепа
по приоритетните оси, без да се предвижда отделна приоритетна ос за тях, което
ще има следните предимства: а.) ще осигури по-конкретна ориентация и принос
на проектите на конкретните бенефициенти към постигане на общите и
специфични цели на програмата, както и обвързването им със съответните
индикатори за резултат и продукт (както и етапните цели), които през този
програмен период се очаква да са с намален брой и по-тясно ориентирани към
въздействието на програмата; б.) ще гарантира по-голяма гъвкавост при
планиране, финансиране и изпълнение на проектите, както и преодоляване на
трудностите за управление; в.) ще подпомогне самите институции да се отворят
към по-широк спектър от източници на финансиране и подкрепа; г.) ще осигури
възможности за равнопоставеност на бенефициентите по програмата по
отношение на допустимите разходи, дейности и др.
По отношение на финансовите инструменти, Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ за периода 2007-2013 г.
често е цитирана като добра практика на ниво ЕС. Бюджетът на приоритетната ос
след последното изменение на оперативната програма е в размер на 350 млн. евро
с включено национално съфинансиране, съответно за област на интервенция 3.1
„Подобряване на достъпа до финансиране главно на микро, малки и средни
предприятия чрез използване на инструментите на финансовия инженеринг“ и
област на интервенция 3.2 „Подкрепа за инициативи за начален капитал“, които
заедно представляват 30.11% от средствата по програмата.
Например, в рамките на инициативата JEREMIE по ОПРКБИ са подкрепени два
фонда за начално финансиране с общ бюджет 21 млн. евро. Към края на отчетния
период, обхванат от годишния доклад за напредъка по Инициативата JEREMIE за
2013 г. са били отворени общо десет прозореца за кандидатстване, по които са
получени над 3000 кандидатури за финансиране. Към датата на докладване е
предоставено финансиране на 73 стартиращи иновативни предприятия в размер
на 4 384 759 млн. евро, като към датата на финализиране на доклада по
инструмента са отчетени последващи частни инвестиции във финансирани
предприятия в размер на 4 млн. евро, при инвестирани 6 млн. евро от
оперативната програма. По JEREMIE се изпълняват два инструмента за
облекчаване на условията за банково кредитиране – гаранции, покриващи загуби
по портфейли от заеми и финансиране чрез споделяне на риска. Към месец
декември 2013 г. са предоставени над 4 445 гарантирани кредити по линия на
гаранционния инструмент на обща стойност 275 млн. евро, от които 173 млн. евро
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са за нови инвестиции на МСП. Към същия период са отпуснати 1 253 кредита на
обща стойност приблизително 170 млн. евро са предоставени в изпълнение на
ниско-лихвения инструмент (финансиране чрез споделяне на риска). В процес на
набиране на частен капител през този период са и два инструмента за дялово
финансиране – фонд за рисков капитал и мецанин фонд. В края на 2013 е
финализиран и подбора на финансови посредници по инстрамента за съфинансиране, който е инструмент, отчитащ затрудненията при набиране на частен
капитал при капиталовите инструменти и предвиждащ набиране на частни
инвестиции на ниво краен получател.
Несъмнено, финансовият напредък е налице. Таблицата по-долу представя
разпределението на средствата по финансови инструменти (инвестиции или заеми
предоставени на крайните бенефициенти) към 31.12.2013 г.32
Таблица 1-5: Разпределение на финансови инструменти по ОПК 2007-2013 г.

Покана

Инструмент

Обща
стойност на
портфейла

Средства от
ОПК

Инвестирани
средства/
Предоставени
кредити,
гаранции

Процент
усвояемост

JER 009/1

Фонд за рисков капитал

20.4

14.3

0

0%

JER 009/2

Гаранции, покриващи загуби на
портфейл от заеми

301

60.2

275

91%

JER 009/4

Мецанин фонд

60

30

0

0%

JER 009/5

Инструмент за промотиране на
предприемачеството
и
предоставяне на първоначално
финансиране

21.21

21

45

23.6%

JER 009/6

Инструмент,
предоставящ
финансиране чрез поделяне на
риска

400

200

170

42.5%

802.5

325.5

450

56%

Общо

Видно от представената информация Холдинговият фонд е договорил над 93% от
предоставените по оперативната програма средства. Усвояемостта на
инструментите е 56%, което предвид късния старт на инициативата е сериозен
напредък. Най-успешен от гледна точка усвояемостта е гаранционният
инструмент (91% към края на 2013 г.). Предвид факта, че Инструментът за
споделяне на риска започва реално функционирането си през 2013 г. постигнатите
44% също очертават добри перспективи. Реалните операции по Фонда за рисков
капитал и Мецанин фонда все още предстои да стартират. По отношение на
Мецанин фонда инвеститорите в него очакват гаранции за бъдещето на
инструмента след 2015 г.
Предвид успеваемостта на финансовите инструменти за краткото време, през
което са функционирали и фактът, че помощта по оперативната програма,
по данни от годишния доклад за напредъка по Инициативата JEREMIE. Фондът за растеж, средствата от
който са преразпределени към Инструмента за финансиране чрез поделяне на риска, както и фондовете за съинвестиране, по които към края на 2013 г. не са налице договорени средства, не са включени в таблицата.

32

Стр. 36 от 160

ОПИК 2014-2020 г. 2014BG16RFOP002 – Проект, месец май 2014 г.
насочена към такъв тип инструменти води до значителна мобилизация на частен
капитал, е важно да се осигури функционирането им и през следващия програмен
период, като същевременно е препоръчително: а.) размерът на портфолиото и
типът на инструментите, които ще продължат да бъдат финансирани да се
определи на база задълбочен анализ и оценка на изпълняваните към момента
инструменти (включително предварителната оценка чл. 37 от Регламент (ЕС)
№1303/2013 г.); и б.) необходимо е да се гарантира наличието на достатъчен обем
публична информация относно напредъка по изпълнението на инструментите за
финансов инженеринг (в частност инициативата JEREMIE), подбора на
финансови посредници и степента на постигане на целите им, както и цялостния й
принос към постигане на целите на програмата.
За изпълнението на целите на програмата, подкрепата от ЕСИФ може да бъде
предоставяна под формата на безвъзмездна финансова помощ (вкл. ваучери),
награди, възстановима помощ или финансови инструменти, или комбинация от
тях, с цел максимизиране на резултатите.
На този етап стратегията на ОПИК 2014-2020 г. следва тази обща логика с
отделни специфични измерения, без да предпоставя резултатите от възлагането на
изискуемата оценка от Министерството на финансите с обществена поръчка
Изготвяне на предварителна оценка (ex-ante assessment) и стратегия за
ефективното прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Тази оценка включва анализ на
предлаганата инвестиционна стратегия, включително разглеждане на вариантите
за уредба за изпълнението по смисъла на чл. 38 от Общия регламент, финансовите
продукти, които ще се предлагат, целевите крайни получатели, и предвижданото
съчетаване с безвъзмездни средства, където е уместно. Друг важен аспект на
оценката е посочването на очакваните резултати и как съответният финансов
инструмент се очаква да допринесе за постигането на специфичните цели,
определени в рамките на съответния приоритет, включително показателите за
този принос. Предварителната оценка може да се преразглежда и актуализира в
хода на изпълнението, когато вече не отразява точно пазарните условия по време
на изпълнението.
Решението за финансиране на мерки за подкрепа чрез финансови инструменти се
взема, когато предварителната оценка е установила, че са налице доказателства за
пазарна неефективност или неоптимална инвестиционна ситуация, и на
прогнозното равнище и обхват на публичните нужди от инвестиции, включително
видовете финансови инструменти, които да бъдат подкрепени.
От гореизложеното може да се направи извод в посока планирането на
финансовите инструменти по ОПИК през следващия програмен период без
обособяване на отделна приоритетна ос, но чрез гарантиране на портфолио в
рамките на инвестиционния приоритет в подкрепа на предприемачеството.
Предвиждането на финансови инструменти в същинско приоритетно
направление, вместо съсредоточаването им в отделена приоритетна ос за
финансови инструменти, има две ключови предимства. На първо място, този
подходът на грантирано портфолио ще позволи по-голяма гъвкавост при
планирането и прилагането на финансовите инструменти, в съответствие с
изискванията на Общия регламент. На второ място, залагането на средствата за
финансови инструменти в същински приоритет ще гарантира приноса им към
постигане на програмните цели, както и индикаторите за продукт и резултат. По
този начин насочването на средствата чрез финансови инструменти ще следва
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цялостната логика на интервенция на програмата – адресиране на
идентифицираните нужди и предизвикателства от Стратегията Европа 2020,
Споразумението за партньорство и Националната програма за реформи, както и от
секторния анализ. Като резултат може да се очаква приносът на финансовите
инструменти към постигане на програмните цели и резултати да е по-осезаем и
измерим, и в последствие да получи и по-широка публичност.

ЛОГИКА НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО ОПИК 2014-2020 г.
Приносът на ОПИК 2014-2020 г. за адресирането на идентифицираните по-горе
основни нужди и предизвикателства на българската икономика, отчитайки
научените уроци се изразява в следните 5 области на интервенция:
 Технологично развитие и иновации - интервенции по ТЦ1 (ИП Чл. 5 ал. 1 т.
б от ЕФРР Регламент);
 Предприемачество - интервенции по ТЦ 3 (ИП Чл. 5 ал. 3, т. а от ЕФРР
Регламент);
 Капацитет за растеж на МСП - интервенции по ТЦ 3 (ИП чл.5. ал 3, т. г от
ЕФРР Регламент);
 Енергийни технологии и енергийна ефективност - интервенции по ТЦ 4 (ИП
чл. 5 ал. 4 т. б от ЕФРР Регламент);
 Ресурсна ефективност - интервенции по ТЦ 6 (ИП чл.5. ал. 6 т. ж от ЕФРР
Регламент).
Първата област на интервенция (технологично развитие и иновации) е насочена
към постигане на „интелигентен растеж“ във връзка със Иновационната
стратегия за интелигентна специализация, особено по отношение научните
изследвания и иновациите. Необходимо е засилване на иновационния капацитет
на предприятията, както и развитие на благоприятна среда за иновации и
изследвания
чрез
подкрепа
на
съществуващи
и
ефективни
структури/организации.. Изпълнението на предвидените индикативни дейности
цели инвестиции в иновационни дейности, базирани на НИРД, създаване и
засилване на капацитета на българските предприятия за разработване, внедряване
на иновативни продукти, услуги и бизнес модели, както и за подобряване на
условията за осъществяване на иновационна дейност и развитие на
сътрудничеството между бизнеса и научните среди. По този начин се насърчава
засилване на интеграцията между елементите на „триъгълника на знанието”
(„образование-наука-бизнес”) за разработването на конкурентни продукти/услуги,
за които има пазарно търсене. Реализацията на инвестиционния приоритет ще
даде възможност за увеличаване на добавената стойност по веригата на
стойността в съответствие с тематичните области на ИСИС предвид етапа и
динамиката на развитието в българската икономика.
Насърчаването на синергично сътрудничество и взаимодействие между всички
участници в националната иновационна система, предприемането на
синхронизирани стъпки по цялата верига – от възникването на идеята, през
нейното лабораторно тестване до комерсиализацията на резултатите, дава
възможност за смекчаване на последствията от пазарните провали, съпътстващи
иновационния процес.
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Регионалната специализация би могла допълнително успешно да допринесе за
развитието на малките и средни предприятия (МСП) според стратегията в тази
област (Small Business Act). Развитието на връзки между образованието, науката и
бизнеса на регионално ниво и съчетаването на развитието на бизнеса по места със
създаването и привличането на качествен човешки ресурс ще доведе до
повишаване конкурентоспособността и степента на интернационализация на
предприятията, до подпомагане формирането на устойчиви конкурентни
предимства, което ще направи фирмите по-конкурентоспособни на вътрешния и
на международните пазари.
Дейностите по първата област на интервенция ще допринесат за изпълнението на
следните цели по ТЦ 1:
 Принос към националната цел по стратегия „Европа 2020“ за увеличаване на
разходи за НИРД като % от БВП;
Принос към следните резултати от Споразумението за партньорство:
 Увеличен брой иновационни дейности в предприятията в сравнение с
периода 2007-2013 г.;
 Увеличена добавена стойност от иновации в приоритетните сектори;
 Доразвити и надградени проекти, свързани с изграждане на научна и
иновативна структура (технологични паркове, центрове за върхови
постижения, центрове за компетентност и други), финансирани през периода
2007-2013 г.
Втората област на интервенции (насърчаване на предприемачеството, вкл.
гарантирано портфолио за финансови инструменти) е насочена както към
постигане на интелигентен растеж, така и индиректно към приобщаващ растеж
чрез насърчаване на създаването на нови и устойчиви предприятия, които да
разкриват нови работни места за българската икономика. Съгласно Националната
стратегия за насърчаване на МСП (Small Business Act) България е държава, в
която предприемаческата инициатива има условия за старт и реализация, но са
необходими допълнителни мерки, насочени към облекчаване на условията за
развитие на нови идеи и улесняване на достъпа до финансиране за малки и
стартиращи предприятия. Целта на подкрепата по тази област на интервенции е
повишаване на предприемаческата активност; успешно реализиране на нови
бизнес идеи, успешното и ускоряващо развитие на съществуващи
предприемачески фирми, водещи до икономическа стабилизация и растеж. Като
част от предприемачеството се предвижда и целенасочена подкрепа за МСП (чрез
грантово финансиране) само в нововъзникващи сфери, които адресират
регионални и европейски предизвикателства.
Принос към следните резултати от Споразумението за партньорство:
 Увеличен брой конкурентоспособни МСП;
 Увеличен брой подкрепени стартиращи предприятия.
Третата област на интервенция (капацитет за растеж на МСП) цели да ускори
темпа на растеж („бърз“ растеж) и следва да създаде възможности за повишаване
на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото
портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари в съответствие с
Националната стратегия за насърчаване на МСП. Следва да се повиши
конкурентоспособността на предприятията, да се засили тяхното участие във

Стр. 39 от 160

Интелигентен
растеж чрез
предприемачество

ОПИК 2014-2020 г. 2014BG16RFOP002 – Проект, месец май 2014 г.
веригата на добавена стойност и ускори постигането на пазарна устойчивост при
условията на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда.
Отчитайки тези обстоятелства и позицията на бизнеса и неговите организации,
оперативната програма предвижда и през периода 2014-2020 г. да продължи да
инвестира в подобряване на производствените процеси в предприятията и
преминаването към високо технологични и базирани на знанието – технологии за
усъвършенстване на производството, управление на качеството и и повишаване
на възможностите за експортна ориентация и достъпа до международни пазари

Интелигентен
растеж чрез
повишаване
капацитета за
растеж и
експорта на
МСП

Значителен потенциал за повишаване на конкурентоспособността и
производителността на предприятията съществува в развитието на електронните
приложения и услуги и използването на системи за управление на бизнеса.
Принос към следните резултати от Споразумението за партньорство:
 Увеличен брой конкурентоспособни МСП;
 Увеличен достъп на подкрепените МСП до международни пазари.
Четвъртата област на интервенция (енергийни технологии и енергийна
ефективност) ще подкрепя устойчивото използване на енергия и повишаването на
енергийната ефективност на предприятията. В сравнение с останалите европейски
страни нашата икономика е най-енергоемката и една от най-силно зависимите от
внос на енергийни ресурси. Поради това, повишаването на енергийната
ефективност на предприятията и стимулирането на производството и
използването на енергия от възобновяеми източници (ВИ) за собствено
потребление (особено в предприятията от преработващата промишленост, които
са с най-голям принос към високата енергийна интензивност на икономиката ни)
са от ключово значение за гарантиране намаляването на енергийната
интензивност на българската икономика. Ключово за повишаване на гъвкавостта
на енергийните доставки за предприятията е изграждането на междусистемни
връзки с енергийните системи на другите държави-членки.В тази връзка по
ОПИК 2014-2020 г. ще се подкрепя Фаза 2 на проекта „Изграждане на
междусистемна газова връзка България-Сърбия“,
Дейностите по четвъртата област на интервенция ще допринесат за изпълнението
на следните цели по ТЦ 4:
Принос към Национална цел по стратегия „Европа 2020“:
 Повишаване на енергийната ефективност с 25% до 2020 г.33
Принос към следните резултати от Споразумението за партньорство:
 Увеличен дял на предприятията в икономиката с нисковъглеродни
производства и увеличена енергийна ефективност
 Увеличен брой на производствени/търговски сгради с по-висока енергийна
ефективност и положителен енергиен баланс в сравнение с програмен
период 2007-2013 г.
Петата област на интервенция (ресурсна ефективност) - надгражда
необходимостта от инвестиции за постигането на ресурсно-ефективна икономика
Целта относно дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия е постигната – през
2012 г. дела е 16.3%. Към момента усилията са насочени не върху увеличаването на ВЕИ, а върху
необходимостта от балансиране на електроенергийната система.
33
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като хоризонтален приоритет и го допълва с пилотни и демонстрационни
инициативи. .
Въвеждането на ресурсо-ефективни технологии и процеси в предприятията
създава предпоставки за повишаване както на конкурентоспособността, така и на
качеството на живот. Предвид, че повишаването на ресурсо-ефективността на
предприятията е адресирано в интервенциите по Тематична цел 1, 3 и 4 чрез
хоризонтален принцип, дейностите по настоящата област на интервенция силно
се допълват от останалите области на интервенция.
Дейностите по последната област на интервенция ще допринесат за изпълнението
на следните цели по ТЦ 6:
Принос към Национални цели по стратегия „Европа 2020“: Повишаване на
енергийната ефективност с 25% до 2020 г.
Принос към следните резултати от Споразумението за партньорство:


Намалено образуване на отпадъци и повишена повторна употреба и
рециклиране;



Подобрена околна среда и качество на въздуха, включително и в
населените места.

За преодоляване на основните предизвикателства свързани с необходимостта от
догонващ растеж и адресиране на по-горе описаните зони на интервенция са
определени следните три приоритетни оси със съответните инвестиционни
приоритети:
ПРИОРИТЕТ 1. Технологично развитие и иновации
1.1. Технологично развитие и иновации („интелигентен“ растеж) – във връзка с
възможните инвестиции, предвидени в Тематична цел 1 от Общата
стратегическа рамка;
ПРИОРИТЕТ 2. Предприемачество и капацитет за растеж
2.1. Предприемачество – във връзка с възможните интервенции по ТЦ3;
2.2. Капацитет за растеж на МСП– предвид ТЦ3;
ПРИОРИТЕТ 3: Енергийна и ресурсна ефективност
3.1. Енергийни технологии и енергийна ефективност – в изпълнение на ТЦ4;
3.2. Ресурсна ефективност – следвайки инвестиционната логика на Тематична цел
6 от Общата стратегическа рамка.
Тези три приоритетни оси целят комплексно да допринесат за създаването на
устойчиви дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и
ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието, като в същото време
се подобри представянето на България по показателите: развитие на финансовия
пазар, технологична готовност, пазарен дял, усъвършенстване на бизнеса и
иновации.
При определянето на приоритетните оси и инвестиционните приоритети е следван
подходът на концентрация на ресурсите с цел ефективно и ефикасно разпределяне
на средствата от ЕФРР. Финансовите средства, разпределени от ЕСИФ са твърде
ограничени на фона на предизвикателствата пред българската икономика, което
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налага определянето на ясни и достижими цели за постигане на чувствително
въздействие върху състоянието на предприятията. Освен това, средствата
допълват националните усилия в тази насока, като се очаква да мобилизират поголям частен ресурс, за да служат като катализатор за икономическо развитие, а
не като краен източник на финансиране.
Опитът от настоящия програмен период показва същественото значение на
достъпа до финансиране, включително при изпълнението на проекти с
безвъзмездна финансова помощ. Чрез инструментите за финансов инженеринг се
цели стимулиране на инвестирането на по-голям обем частен ресурс.
Приложението на финансовите инструменти е предвидено според специфичните
особености на типовете проекти. Чрез инструментите за финансов инженеринг се
цели облекчаване на достъпа до финансиране на предприятията, по-висока
скорост на усвояване и допълнителна гъвкавост при реализацията на дейности на
ниво предприятие. Основните предимства на финансовите инструменти са
възможността за повторното използване на средствата в дългосрочен план,
бързината на подбора и гъвкавост при изпълнението по отношение крайните
получатели, включително редуцирани срокове и административна тежест на
процедурите, потенциала за мобилизиране на допълнителни публични или частни
инвестиции за преодоляване на несъвършенствата на пазара в съответствие със
стратегията „Европа 2020“ и приоритетите на политиката на сближаване.
Като интегрална част от трите приоритетни оси са идентифицирани
инвестициите, насочени към създаване и развитие на ефективни и устойчиви
системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции,
организации и ведомства, които пряко да допринесат за повишаване на
иновативността и конкурентоспособността на предприятията в страната.
Като хоризонтална приоритетна ос са идентифицирани инвестициите за
техническа помощ. Целта е да се осигури безпрепятствено управление,
изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на оперативната
програма за програмен период 2014-2020 г., гарантирайки по този начин високо
ниво не само на усвояване на средствата от ЕФРР и от бюджета, но и на
резултатност спрямо изпълнението на стратегията на ОПИК 2014-2020 г. Поради
обхвата и огромния брой на потенциалните бенефициенти, мерките за публичност
и информираност също са от особено значение в изпълнение на нормативните
изисквания, но и като предпоставка за активното участие в програмата, за
подготвеността на проектите и за осезаем ефект и срочна реализация.
1.1.2.

Обосновка за избора на тематични цели и съответните инвестиционни
приоритети
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Таблица 1-6: Синтезиран преглед на обосновката за избор на тематични цели и инвестиционни приоритети.
Избрана тематична цел
ТЦ 1 „Засилване на научноизследователската
дейност,
технологичното
развитие
и
иновациите”

Избран инвестиционен
приоритет
Инвестиционен
приоритет 1.1.:
Технологично развитие
и иновации

Обосновка за избора
Развитието на иновациите и иновативните сектори в България изостава значително спрямо
средното ниво за ЕС-27, като приносът към веригата за добавената стойност е по-силно
концентриран в ниските й нива, относителният дял на високотехнологичните сектори в общия
износ е едва 3% (за 2011 г.), а според Innovation Union Scorebaord България е на последно място в
ЕС-27.
Това се дължи на комбинацията от следните фактори:
Неадекватна институционална среда – липса на цялостни дългосрочни и специфични
национални секторни политики за НИРД и иновациии; недостатъчна финансова и
междуинституционална подкрепа за създаване и стимулиране на иновациите и създаване и
защита на интелектуалната собственост; фрагментиран административен капацитет;
Ниски и неефективни инвестиции в НИРД и иновации - на 23-то място по дял от БВП за
разходи за НИРД сред ЕС-27 през 2012 г.; неефективни стимули за частния сектор да инвестира и
изпълнява НИРД и иновации / или да използва резултатите от НИРД на академичните среди;
липса на последователни, ориентирани към постигане на националните стратегически цели
механизми за разпределяне на публичните разходи;
Слабо сътрудничество на различните участници в НИРД и ниска добавена стойност на
иновациите;
Недостиг на висококвалифицирани кадри, вкл. за НИРД -по данни на Eurostat за последните
10 години над 80% от завършилите докторска и по-висока степен са напуснали трайно България.
Отчитайки важността на иновациите за създаване на дългосрочна конкурентноспособност, ИП
1.1. е изцяло съобразен с Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС),
предвид необходимостта от засилено сътрудничество между всички участници в иновационната
верига.
В изпълнение на изведените нужди за адресиране в Националната програма за реформи, в
изпълнение на стратегията „Европа 2020“ е определена национална цел за инвестиции в НИРД в
размер на 1,5 % от БВП до 2020 г., а в Националната програма за развитие: България 2020 са
предвидени дейности за развитие на иновационната инфраструктура и екосистема и повишаване
на иновационната дейност на българските предприятия.
Инвестиционен приоритет

1.1. допринася за изпълнението на Препоръка 5 „...Да подобри
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Избрана тематична цел

Избран инвестиционен
приоритет

Обосновка за избора
достъпа на МСП и на новосъздадените предприятия до финансиране.” и Препоръка 4 „...като
засили сътрудничеството между образованието, научно-изследователските институти и
предприятията” от Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България
за 2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за
периода 2012-2016 г.

ТЦ
3
„Повишаване
на
конкурентоспособността
на
малките
и
средните
предприятия”

Инвестиционен
приоритет 2.1.:
Предприемачество

Както в останалите европейски страни, така и в България, се отчита необходимостта от засилване
на предприемаческата активност, особено сред младите хора, подобряване на условията, особено
тези, които създават сигурност на средата за реализиране на предприемачески възможности,
както и тези, свързани с културата и образованието за изграждане на предприемачески дух. За
България за 2011 г. около 31% от заетите в МСП са в категорията предприемачи, като това ниво
следва да се задържи и увеличава, за да се изпълняват целите на приобщаващия растеж.
В допълнение, по показателя за достъп до финансиране България заема 10-то място в ЕС за 2012
г., като това нарежда страната над средното ниво за ЕС. Въпреки това едва 16,7%34 от
българските МСП имат достъп до публична финансова помощ, включително гаранции. Добрият
опит на България от периода 2007-2013 г. показва, че адресирането на затруднения достъп до
финансиране чрез финансови инструменти в сериозна степен допринася за развитието на
предприемаческата активност.
В изпълнение на изведените нужди за адресиране в НПР България 2020 и Националната
стратегия за насърчаване на МСП са предвидени дейности в подкрепа на предприемачеството и
по-бърз растеж на стартиращи предприятия в сектори, създаващи по-висока добавена стойност,
трансфер на предприемачески идеи, добри практики и посрещане на международни
икономически предизвикателства за успешно развитие.
Инвестиционен приоритет 2.1. допринася за изпълнението на Препоръка 5 „...Да подобри достъпа
на МСП и на новосъздадените предприятия до финансиране” от Препоръките на Съвета относно
Националната програма за реформи на България за 2013 г. и становището на Съвета относно
Конвергентната програма на България за периода 2012-2016 г.

Инвестиционен
приоритет 2.2.:
Капацитет за растеж
34

България се намира на етап от развитието си, когато все още има значителен потенциал и
необходимост да повишава ефективността и ефикасността на предприятията чрез внедряване
усъвършенствани технологии за производство, оптимизация на производствения процес и
производствените вериги, намаляването на използваните ресурси и респективно себестойността

Национална стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.
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Избрана тематична цел

Избран инвестиционен
приоритет

Обосновка за избора
на продуктите – в крайна сметка за формиране на конкурентни предимства и устойчиво пазарно
присъствие на българските МСП.
В този контекст и предвид значителното отстояние на българските предприятия от средните нива
за ЕС по отношение на създаването на конкурентни предимства и устойчивото пазарно
присъствие, а именно:


влошена структра на износа с акцент върху стоки и услуги с ниска добавена стойност;



ниска степен на интернационализация – по данни за 2012 г. едва 3,84% от българските
МСП правят внос извън ЕС, а само 1,76% правят износ извън ЕС. 95% от МСП се
характеризират с ниска степен на интернационализация и страната се подрежда на 27 място в
ЕС.

както и съгласно приоритетните области на Националната стратегия за насърчаване на МСП
2014-2020 г. по отношение на „Достъпа до финансиране”, „Умения и иновации” и
„Интернационализация” са предвидени мерки и действия за преодоляване на горепосочените
предизвикателства и ускоряване на растежа на българските МСП и засилване присъствието им на
регионалните, националните и международните пазари чрез подобряване и разширяване на
капацитета им за управление и ефективно производство.
Инвестиционен приоритет 2.2. допринася за изпълнението на Препоръка 5 „...Да подобри достъпа
на МСП и на новосъздадените предприятия до финансиране” от Препоръките на Съвета относно
Националната програма за реформи на България за 2013 г. и становището на Съвета относно
Конвергентната програма на България за периода 2012-2016 г.
ТЦ
4
„Подкрепа
за
преминаването
към
нисковъглеродна икономика във
всички сектори“

Инвестиционен
приоритет 3.1.:
Енергийни технологии и
енергийна ефективност

България заема първо място по енергийна интензивност в ЕС 27, т.е. българската икономика
изразходва най-голямо количество енергия, необходимо за производството на единица брутен
вътрешен продукт или със 77,34% повече от средното за ЕС 27. Въпреки дългосрочната
тенденция на подобряване на енергийната ефективност на българската икономика, измерена чрез
общия индекс за енергийна ефективност ODEX, през 2011 г. България заема последно място по
енергийна ефективност на ниво ЕС-27, което е един от факторите, ограничаващи
производителността и конкурентоспособността на предприятията в България. Високата енергийна
неефективност на иднустрията се дължи на физически и морално остарели технологии, на
ограничения достъп до нови добри практики, системи и модели за енергийно и ефикасно
производство.
В изпълнение на изведените нужди за адресиране в Националната програма за реформи, в
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Избрана тематична цел

Избран инвестиционен
приоритет

Обосновка за избора
изпълнение на стратегията „Европа 2020“ е определена национална цел към 2020 г. за
повишаване на енергийната ефективност с 25%, а в Националната програма за развитие:
България 2020 са предвидени дейности за повишаване на енергийната ефективност на
предприятията. Поддържането на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система е сред
основните приоритети на Енергийната стратегия на България до 2020 г, като изпълнението на
Фаза 2 от проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“ е ключвово за
България в този контекст.
Индикативните дейности по Инвестиционен приоритет 3.1. "Енергийни технологии и енергийна
ефективност" са насочени изцяло в подкрепа на гореизброените области на въздействие.

ТЦ 6 „Опазване на околната
среда
и
насърчаване
на
ресурсната ефективност“

Инвестиционен
приоритет 3.2.:
Партньорства
за
ресурсна ефективност

Българската икономика е с най-ниски показатели по ресурсна ефективност сред страните-членки
на ЕС, което се дължи основно на неефективни инвестиции в дейности за опазване на околната
среда, както и на липса на екстензивен бизнес и дейности, процеси и продукти за повишаване на
ефективността на ресурсите.
В отговор на идентифицираните нужди в Националната програма за развитие: България 2020,
както и в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия по ОПИК
са предвидени дейности за повишаване на ефективното използване на ресурсите в МСП като
хоризонтален проритет и в частност по ИП 3.2. за пилотни и демонстрационни инициативи в тази
сфера.
Индикативните дейности по Инвестиционен приоритет 3.2. "Ресурсна ефективност" са насочени
към намаляване на ресурсоемкостта на съществуващите малки и средни предприятия в България
с цел постигане на мултиплициращ ефект на постигнатите резултати.
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1.2.

Обосновка на финансовото разпределение

Обосновката на финансовото разпределение (т.е. на помощта от Съюза) по всяка
тематична цел и където е подходящо, инвестиционен приоритет е в съответствие с
изискванията за тематична концентрация, вземайки под внимание
предварителната оценка.
Разпределението на финансовите средства от ЕСИФ между отделните оперативни
програми, които ще се изпълняват в България през новия програмен период
отчита националните приоритети и нужди, идентифицирани от анализа в
Споразумението за партньорство и Становището на ЕК от октомври 2012 г., и е
направено въз основа на предварително разпределение на ресурса по тематични
цели, базирано на специално разработен за целта модел на национално ниво. Това
разпределение е извършено на основата на критерии, които осигуряват основа за
обективно и обосновано разпределение на средствата при отчитане на
националните приоритети на Националната програма за развитие: България 2020
и целите на Националната програма за реформи; идентифицираните нужди от
анализа на Споразумението за партньорство и Становището на ЕК от октомври
2012 г. относно приоритетите за финансиране; специфичните препоръки на
Съвета по Националната програма за реформи; националния капацитет на
усвояване на средствата от програмния период 2007-2013 г. Индикативното
разпределение между отделните оперативни програми и по тематични цели се
основава на финалното разпределение на средствата от ЕС за Кохезионна
политика за България. За страната ни от ЕФРР е определен ресурс в размер на 3
628 667 612 евро, от които 1 201 818 784 евро са за ОПИК. Съгласно нормативно
определената ставка за съфинансиране от 85% (чл. 20, т.3, буква б) от Регламент
№ 1303/2013, националното съфинансиране по програмата е в размер на 212 085
670 евро (15% от общия бюджет на програмата), при което общият бюджет
възлиза на 1 413 904 454 евро.
Според Споразумението за партньорство ОПИК 2014-2020 г. ще подкрепи
инвестиционни приоритети по четири тематични цели, както следва:

Тематична цел (ТЦ)

Бюджет алокиран към ОПИК 2013-2020 г. по
Тематични цели въз основа на националния
модел за разпределение на средствата по
ЕСИФ.

ТЦ1: Засилване на научноизследователската
дейност,
технологичното
развитие
и
иновациите

20,88%

ТЦ3: Повишаване на конкурентоспособността
на МСП
ТЦ4: Подкрепа
нисковъглеродна
сектори

на преминаването към
икономика във всички

ТЦ6: Съхраняване и опазване на околната
среда и насърчаване на ефективното
използване на ресурсите

51,01%

22,57%

2,59%
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Тематична цел (ТЦ)

Бюджет алокиран към ОПИК 2013-2020 г. по
Тематични цели въз основа на националния
модел за разпределение на средствата по
ЕСИФ.

Техническа помощ

2,95%

По всяка от тези тематични цели ОПИК 2014-2020 г. се допълва с други ЕСИФ
програми, които в демаркация и допълняемост адресират идентифицираните
национални нужди, като съвместно ще изпълнят заложените в Споразумението за
партньортсво резултати по съответните тематични цели. Така, бюджетът алокиран
към ОПИК 2014-2020 г. по тематични цели е изцяло съобразен с
идентифицираните в СП нужди за развитие, които попадат в обхвата на ЕФРР и
конкретно ОПИК 2014-2020 г., спрямо съотвените национални нужди, попадащи
в обхвата на другите ЕСИФ фондове и програми.
Предвид ориентацията към ясни резултати и ограничения бюджет за оперативната
програма по тематични цели е възприет подход за концентрация на ресурсите
върху онези приложими за програмата инвестиционни приоритети от Регламент
№ 1301/2013, които най-целенасочено адресират идентифицираните нужди,
привличат друг ресурс и позволяват най-голяма интеграция на мерки, вкл. и от
различни тематични цели, когато това е обосновано и води до постигането на
синергичен ефект. Относително ниския дял на бюджета на ОПИК 2014-2020 г. по
Тематична цел 6 се дължи нa няколко фактора:
 основните нужди на България попадащи в обхвата на ТЦ 6, вкл. ресурсна
ефективност, се адресират (при спазване на принципа за демаркация) от
пет оперативни програми: ОПОС (със средства на ЕФРР и КФ); ОПРР (със
средства на ЕФРР); ПРСР (със средства на ЕЗФРСР), ОПИК (със средства
на ЕФРР) и ПМДР (със средства на ЕФМДР), като най-голяма тежест се
пада на ОПОС;
 предмет на ОПИК 2014-2020 г. от тематична цел 6 са партньорствата за
ресурсната ефективност на предприятията, която в същото време се явява
и елемент на хоризонталния принцип за устойчиво развитие, и като такъв
е адресиран чрез водещите принципи за избор на проекти по други
инвестиционни приоритети (техническо развитие и иновации, капацитет
за растеж, енергийна ефективност).
Предвид всичко това и отчитайки факта, че анализът показва, че разходите на
индустрията за възстановяване и опазване на околната среда в България са над
средните нива за ЕС, e обоснован относително ниския дял на бюджета на ОПИК
2014-2020 г. по Тематична цел 6.
Разбивката по инвестиционни приоритети на алокираните по тематични цели
средства е както следва:

Тематична цел

ТЦ1: Засилване
на
научноизследова

Инвестиционе
н приоритет по
Регламент на
ЕФРР
Чл. 5, ал. 1, б.);
Интегриране на

Адресирани
предизвикателст
ва
Иновационен
капацитет на
предприятията, в

Инвестиционен
приоритет по
ОПИК 20142020

Разпределение
на средствата
по съответната
ос

Технологично
развитие и

100% от
средствата по
ТЦ 1, или
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Тематична цел

Инвестиционе
н приоритет по
Регламент на
ЕФРР

Адресирани
предизвикателст
ва

Инвестиционен
приоритет по
ОПИК 20142020

Разпределение
на средствата
по съответната
ос

телската
дейност,
технологичното
развитие и
иновациите

мерки от Чл. 5,
ал. 4, е.), Чл. 5,
ал. 6, е.) и Чл.
5, ал. 6, ж.) чрез
хоризонтални
принципи

т.ч. и капацитет за
създаване,
внедряване и
разпространение
на екоиновации и
иновации
свързани с
енергийната
ефективност

иновации

20,88% от
средствата по
ОПИК 20142020

ТЦ3:
Повишаване на
конкурентоспосо
бността на МСП

Чл. 5, ал. 3, а.)

Предприемачески
потенциал

Достъп до
финансиране в
подкрепа на
предприемачеството

Обхваща 25% от
средствата по
ТЦ 3 за ОПИК
2014-2020 =
12.75 % от
бюджета на
програмата

Производителност, експорт и
ефективност

Капацитет за
растеж на МСП

Обхваща 75% от
средствата по
ТЦ 3 за ОПИК
2014-2020 =
38,26% от
бюджета на
програмата

МСП в нови
сфери

Чл. 5, ал. 3, г.);
Интегриране на
мерки от Чл. 5,
ал. 4, е.) и Чл.
5, ал. 6, ж.) хоризонтални
принципи
ТЦ4: Подкрепа
на
преминаването
към
нисковъглеродна
икономика във
всички сектори

Чл. 5, ал. 4, б.) енергийна
ефективност
Интегриране на
мерки от Чл. 5,
ал. 4, в.)

Енергийна
ефективност на
предприятията

Енергийни
технилогии и
енергийна
ефективност

100% от
средствата на
ОПИК 20142020 по ТЦ 4
или 22.57% от
бюджета на
програмата

ТЦ6:
Съхраняване и
опазване на
околната среда и
насърчаване на
ефективното
използване на
ресурсите

Част от мерките
по Чл. 5, ал. 6,
ж.) - ефективно
използване на
ресурсите

Ефективно
използване на
ресурсите

Партньорства за
ресурсна
ефективност

100% от
средствата на
ОПИК 20142020 по ТЦ 6
или 2.59% от
бюджета на
програмата

Техническа
помощ

100% от
средствата на
ОПИК 20142020 по
Техническа
помощ или
2.95% от
бюджета на
програмата
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Предвид националните специфики, необходимостта от фокусиране на
интервенциите върху най-належащите нужди и най-важните цели, като в същото
време се подсигури интегриране на мерките за постигане на синергичен ефект от
подкрепата, при спазване на правилата за вътрешна съгласуваност и
допълняемост на мерките и инвестиционните приоритети, по-горе изброените
инвестиционни приоритети на ОПИК са групирани в следните четири
приоритетни оси, както следва:
Приоритетна ос
Технологично
развитие и
иновации

Инвестиционен приоритет на
ОПИК 2014-2020 г.

Бюджет по
инвестиционен
приоритет

Технологичното развитие и
иновации (тематична цел 1)

20.88% от
средствата на ОПИК
2014-2020

Достъп до финансиране в
подкрепа на предприемачеството
(тематична цел 3)

12.75 % от бюджета
на програмата

Техническа
помощ

20.88% от
бюджета на
Програмата

51.01% от
бюджета на
Програмата

Предприемачествои
капацитет за растеж

Енергийна и
ресурсна
ефективност

Бюджет по
приоритетна ос

Капацитет за растеж на МСП
(тематична цел 3)

38,26% от бюджета
на програмата

Енергийни технологии и
енергийна ефективност
(тематична цел 4)

22.57 % от общия
размер на средствата
по програмата.

Партньорства за ресурсна
ефективност (тематична цел 6)

2.59% от общия
размер на средствата
по програмата
2.95% от общия
размер на средствата
по програмата

25.16% от
бюджета на
програмата

2.95% от общия
размер на
средствата по
програмата

Описаните по-долу приоритетни оси са структурирани чрез прилагането на
съгласуван интегриран подход и се съотнасят към тематични цели и
съответстващи им инвестиционни приоритети и специфични цели. За изпълнение
на инвестиционните приоритети са посочени видове и примери дейности.
Посочените дейности са с индикативен характер и не представляват изчерпателен
списък както по отношение на своя брой, така и по отношение на възможностите
за въздействие. В съответствие със своите процедури Управляващият орган може
да добави нови или да промени дейностите, описани по-долу в случай, че подобна
промяна или нова дейност съответства на тематичните цели и инвестиционните
приоритети по съответната приоритетна ос.
И по двете приоритетни оси се предвижда помощ както чрез директна подкрепа,
така и чрез финансови инструменти.
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Таблица 1-7: Преглед на инвестиционната стратегия на програмата
Приоритетна ос

Фонд

Технологично
развитие и иновации

ЕФРР

Подкрепа от ЕС
(Евро)

250 990 170

% на
ЕФРР

Тематична цел

85%

ТЦ
1
„Засилване
на
научноизследователската
дейност,
технологичното
развитие и иновациите”

Специфични цели
кореспондиращи на
инвестиционния приоритет

Инвестиционен
приоритет

Технологично
развитие
иновации

и

Достъп
до
финансиране
в
подкрепа
на
предприемачествот
о

Повишаване
на
иновационната дейност на
предприятията с минимум
3.5% до 2023 г.

1.Дял на предприятията, реализирали
иновационни дейности;

Насърчаване
на
предприемаческата активност
с минимум 2 % до 2023 г.

1. Насърчаване на предприемаческата
активност чрез повишаване на достъпа
до финансиране

1.Повишаване на обема на износа на
стоки и услуги, реализиран от МСП

Предприемачество и
капацитет за растеж

ЕФРР

153 267 878

85%

ТЦ
3
„Повишаване
на
конкурентоспособността
на
малките
и
средните
предприятия ”

Предприемачество и
капацитет за растеж

ЕФРР

459 803 632

85%

ТЦ
3
„Повишаване
на
конкурентоспособността
на
малките
и
средните
предприятия ”

Капацитет
за
растеж на МСП

Засилване
експортния
потенциал на българските
МСП с минимум 10%

Енергийна
ресурсна
ефективност

и
ЕФРР

271 197 006

85%

ТЦ
4
„Подкрепа
за
преминаването
към
нисковъглеродна икономика
във всички сектори“

Енергийни
технологии
енергийна
ефективност

Намаляване на енергийната
интензивност на икономиката
с минимум 5% до 2023 г

Енергийна
ресурсна
ефективност

и
ЕФРР

31 136 630

85%

ТЦ 6 „Опазване на околната
среда
и
насърчаване
на
ресурсната ефективност“

Партньорства
ресурсна
ефективност

Техническа помощ

ЕФРР

35 423 468

85%

ОБЩО:

ЕФРР

1 201 818 784

85%

и

за

Общи и специфични за програмата
индикатори за резултат

Повишаване на ресурсната
ефективност на МСП с
минимум 0.4% до 2023 г.

Намаляване
интензивност

на

енергийната

Повишеаване на дела на МСП с мерки за
ефективност на ресурсите
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2.

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

Описаните по-долу приоритетни оси са структурирани чрез прилагането на
интегриран подход за постигане на максимален резултат от подкрепата. За
изпълнение на инвестиционните приоритети са посочени видове и примери
дейности. Посочените дейности са с индикативен характер и не представляват
изчерпателен списък както по отношение на своя брой, така и по отношение на
възможностите за въздействие. В съответствие със своите процедури
Управляващият орган може да добави нови или да промени дейностите, описани
по-долу в случай, че подобна промяна или нова дейност съответства на
тематичните цели и инвестиционните приоритети по съответната приоритетна ос.
Описание на приоритетните оси
РАСТЕЖ И
РАБОТНИ МЕСТА
ПРИОРИТЕТНА
„ЕНЕРГИЙНА И
ЕФЕКТИВНОСТ”

ПРИОРИТЕТНА
„ТЕХНОЛОГИЧНО
И ИНОВАЦИИ"

ОС
3:
РЕСУРСНА

ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПРИОРИТЕТ 1.1.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И
КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ"

ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПРИОРИТЕТ 3.2.

ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПРИОРИТЕТ 2.1.

ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПРИОРИТЕТ 3.1.

ОС
1:
РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПРИОРИТЕТ 2.2.
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Фокусът на приоритетни оси 1 и 2 „Технологично развитие и иновации“ и
„Предприемачество и капацитет за растеж“ включва два взаимно-допълващи се
аспекта – ускоряване на темпа на растеж (осигуряване на „догонващ“ растеж) и
благоприятстване развитието на иновации (като възможност за „интелигентен“
растеж). Необходимо е засилване както на производствения капацитет на
предприятията и технологичното им развитие, така и на трансфера на знания и
технологии, паралелно с разработването и внедряването на иновации и
насърчаване на устойчиво предприемачество чрез финансови инструменти, които
синергично да доведат до повишаване на конкурентоспособността и
продуктивността на предприятията, и създаване на нови възможности на
европейския и международните пазари.
Идентифицирана е нуждата от три инвестиционни приоритета: 1./ технологично
развитие и иновации, 2./ достъп до финансиране в подкрепа на
предприемачеството и 3./ капацитет за растеж на МСП, които само интегрирано
могат да адресират основните предизвикателства пред иновативността и
конкурентоспособността на българските предприятия.
С цел постигане на максимален фокус и засилен ефект от направените
инвестициие необходимо съотвествие с националните стратегически политики:


по приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" (ТЦ1)водеща е
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС);



по приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж" на МСП
(ТЦ3) водеща е Националната стратегия за насърчаване на МСП, т.е.
допустими за финансиране чрез БФП са само идентифицираните в нея
сектори.

Приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност" също адресира два взаимносвързани аспекта (ресурната продуктивност и енергийната ефективност на
предприятията), които представляват основата за "устойчив" растеж.
Интегрираното адресиране на ресурсната и енергийната ефективност е
единствената възможност за комплексно адресиране на предизвикателствата,
стоящи пред българските предприятия по отношение на тяхната ресурна
неефективност. Необходимо е както подобряване на произовдителността на
ресурсите в предприятията, така и повишаване на тяхната енергийна ефективност
и гъвкавост, което да доведе до повишаване на устойчивата
конкурентоспособност на българската икономика.
Тази приоритетна ос се състои от два инвестиционни приоритета: 1./ енергийни
технологии и енергийна ефективност и 2./ ресурсна ефективност.
С цел постигане на максимален фокус и ефект от направените инвестиции в
рамките на Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност" по Тематична
цел 4 се изваждат секторите на търговия и услуги, а по Тематична цел 6 ще се
допускат само пилотни и демонстрационни проекти за ресурсна ефективност.
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2.1.
2.1.1.

Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации
Инвестиционен приоритет 1.1: "Технологично развитие и иновации"

В съответствие с Тематична цел 1 „Засилване на научноизследователската
дейност, технологичното развитие и иновациите“, Инвестиционен приоритет 1б/
от Регламент 1301/2013 "насърчаване на инвестициите на предприятията в НИД,
разработване на връзки и взаимодействие между предприятията, центровете за
НИРД и сектора на висшите училища, по специално поощряване на инвестициите
в разработването на продукти и услуги, на трансфера на технологии..." и
съгласно идентифицираните нужди на национално ниво в рамките на ОПИК 20142020 тази приоритетна ос включва подкрепа за технологично развитие и иновации
с цел повишаване на иновационната дейност на предприятията. Препоръките на
Съвета за 2013 г. открояват важността на обвързването на образованието с
нуждите на бизнеса, както и засилването на сътрудничеството между
образование-наука-бизнес (Препоръка 4); и достъпа до финансиране на МСП и
стартиращи предприятия (Препоръка 5).
С инвестиционен приоритет 1.1. ОПИК 2014-2020 г. цели директно да адресира
целите във връзка със стимулирането на иновационната активност в
предприятията от Иновационната стратегия за интелигентна специализация
(ИСИС):
а.) стимулиране партньорството между иновативните предприятия и носителите
на иновативния потенциал;
б.) въвеждане на специфични мерки за подкрепа на иновационната дейност в
предприятията;
в.) развитие на съществуващи и въвеждане на нови финансови инструменти за
финансиране на иновационните дейности;
г.) изграждане на съвременна иновационна инфраструктура;
д.) интернационализация на иновационния процес;
е.) популяризиране на добрите практики в иновационната дейност.
Специфична цел 1.1.: Повишаване на иновационната дейност на предприятията с
минимум 3.5%35 до 2023 г.
Очаквани резултати
Индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще доведат до
увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия чрез
създаването на необходимата иновационна среда и инфраструктура за развитие на
Съгласно данни от НСИ за периода 2006-2010 г. разходите (публични и частни) за НИРД за предприятията
са се увеличили с около 77.6 млн. евро (от 30.8 млн. евро през 2006 г. на 108.4 млн. евро през 2010 г.), като за
същия период делът на иновативните предприятия в страната се е увеличил с 6.9% (в абсолютна стойност) от 20.2% на 27.1% (което прави 34% относително увеличение). Предвид, че предвидените средства от ОПИК
2014-2020 г. по ИП 1.1. за подкрепа на предприятията представляват 254% (196.7 млн. евро/77 млн. евро) от
тези за периода 2006-2010 г., ако се запази тенденцията от 2006-2010 г., тогава увеличението на дела на
иновационните предприятия може да достигне до 17.5% (6.9/77.6/196.7). Въпреки това, само около 20% от
бенефициентите на ОПИК 2014-2020 г. по ИП 1.1. ще са предприятия, които към момента не са внедрявали
никакви иновации, поради което очаквания ефект от ИП 1.1. ще доведе до минимум 3.5% увеличение на дела
на иновативните предприятия в страната при запазване на тенденциите, което е и специфичната цел на
инвестиционния приоритет.
35
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иновациите; стимулиране на дейностите по НИРД и иновации в предприятията,
вкл. и чрез партньорства между бизнеса, или на предприятията с научните
институти и висшите училища. Повишаването на иновационната дейност на
предприятията се постига както чрез стимулиране инвестициите (както публични
така и частни) в НИРД, така и чрез увеличване на инвестициите в продуктови,
процесни, маргетингови и/или организационни иновации. Еко-иновациите и
иновациите в сферата на ниско-въглеродната икономика са интегрална част от
подхода на ОПИК към иновациите. Така се създават предпоставки за
изграждането на цялостния иновационен капацитет, предвижването нагоре по
веригата на добавената стойност и за създаването на дългосрочни конкурентни
предимства, вкл. в областите екология и ниско-въглеродни технологии.

Повишена
иновационна
дейностпредпоставка за
създаване на
дългосрочни
конкурентни
предимства

Таблица 2-1: Специфични за програмата индикатори за резултат за ЕФРР
Индикатор

Мерна
единица

Дял на
предприятията
, реализирали
иновационни
дейности36

% от
общия
брой
предпри
ятия

No

1

Категория
регион
Слабо
развити
региони

Базова
стойност

Базова
година

27.1

201037

Целева
стойност
(2023)
Увеличение с
3.5%

Източник на
данните
НСИ

Честота на
отчитане
на две
години

Описание на типовете и примерните дейности за финансиране и техният
очакван принос към съответните специфични цели:
Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена,
без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:


развитие на сътрудничеството за иновации между предприятията, между
бизнеса и научните среди и между бизнеса и други носители на
иновационен потенциал, вкл. интернационализация на иновационния
процес;



подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване на
нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятия;



подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за иновации и
изследвания.

Развитието на сътрудничеството за иновации между предприятията, между
бизнеса и научните среди и между бизнеса и други носители на иновационен
потенциал, вкл. интернационализация на иновационния процес, ще се стимулира
чрез реализирането на съвмесни проекти, включително клъстериране и участие в
про-иновативни ЕС мрежи и платформи. Ще се създадат възможности на
предприятията и водещи национални и/или европейски академични и
изследователски групи да си сътрудничат, което да доведе до създаване/развитие
на иновационен капацитет и споделяне на ресурси за разработване и внедряване
на иновативни процеси и продукти, авторски и лицензионни възнаграждения,
комерсиализация.

36
37

съгласно НСИ
Данните от НСИ за 2012 г. още не са публикувани.
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От друга страна, по отношение най-вече на високите технологии, би могло да се
приложи подход на идентифициране и структуриране на обединения за иновации
по два основни модела: 1/ акцент върху даден сектор/клъстер за технология общо
необходима за насърчаване иновациите в отделните фирми в сектора/клъстера; и
2/ фокус върху ключовите технологии за развитие (key enabling technologies KETs), които са приложими към много и/или различни сектори, но водят до
прогрес в спефицична технологична сфера. Публичната подкрепа в сферата на
технологиите се изразява в близки до пазара инвестиции (close-to-market
investments), например пилотни линии, дейности по валидиране, усъвършенствани
производствени възможности.
От трета страна, взаимосътрудничеството би могло да се подкрепя и чрез
развитие на офисите за технологичен трансфер и технологичните центрове.
Подкрепата ще се фокусира върху повишаване капацитета за идентифициране на
изследвания от интерес за индустрията, управление на връзките наука-бизнес,
патенти и права по интелектуална собственост, комерсиализиране чрез лицензи и
стартиращи фирми, информираност на изследователите относно права по
интелектуална собственост и комерсиализация.
Стратегията за Дунавския район също съдържа приоритети, които ОПИК ще
подкрепя във връзка с развитието на „общество на знанието“ (научни
изследвания, иновации, образование и ИКТ). Примерни дейности в тази връзка
включват създаване на живи лаборатории (living labs) за разработка, валидиране и
внедряване на нови продукти и услуги чрез съвместно участие на потребителите,
академичните структури и предприятията в процеса на иновации (съответствие с
Дунавската стратегия, Action Plan на Дунавската стратегия, ПО7), както и
улесняване на трасфера на креативни знания чрез изграждане на нови дизайн
центрове и трасфер на знания от креативните индустрии към традиционните
предприятия (съответствие с Дунавската стратегия, Action Plan на Дунавската
стратегия, ПО8).
Очакваният принос на тези подкрепени действия се изразява в повишаването на
иновационната дейност на предприятията вследствие на създадените
възможности за взаимосътрудничество, обмен и споделяне на know-how и
ресурси. В резултат ще нарастне дела на предприятията, разработващи и
внедряващи иновации в партньорство с останалите субекти от иновационната
верига, което ще доведе до изграждане на иновационен капацитет в подкрепените
сектори и създаване на дългосрочни конкурентни предимства на страната. Принос
се очаква и към целите и резултатите на Дунавската стратегия.
Целева група са български предприятия в сътрудничество с други български или
европейски предприятия, висши училища и/или изследователски организации;
български новосъздадени (спин-оф) предприятия на базата на интелектуална
собственост
трансферирана
от
български
или
европейски
висши
училища/изследователски организации; клъстери с потенциал за висока добавена
стойност; обединения от фирми, създадени с цел създаване на нови продукти и
услуги, като водеща е Иновационната стратегия за интелигентна специализация.
Подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване на
нови продукти, процеси и бизнес модели се свързва с инвестиционна и
консултантска подкрепа за разработване на иновации, трансфер на технологии в
страната, внедряване на иновации в предприятията.. Предвижда се подкрепа за
разширени възможности за включване в Хоризонт 2020 за български
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предприятия38 и ECSEL Joint Undertaking. Ще бъде обърнато внимание на
възможностите за развитие на потенциала за „син“ растеж и иновации - „сини“
био-технологии, морски минерални ресурси, проучвания на морското дъно,
дълбоководни сондажи и др.
Очакваният принос на тези подкрепени дейности се изразява основно в
нарастване на дела на предприятията, които самостоятелно разработват,
внедряват и разпространяват иновации, в резултат на което ше се повиши
иновационния им капацитет и конкурентоспособност.
Целева група са предприятия разработващи/внедряващи иновации, вкл. и
съществуващи предприятия

Повишаване
иновациония
капацитет на
предприятията;
Повишаване на
дела на високотехнологичния
сектор

Подкрепата за развитие на среда и инфраструктура за иновации и
изследвания включва:
-

създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории за
сертифициране, лаборатории за изпитвания и доказване на концепции на
опитни образци и полезни модели, и друга споделена инфраструктура в
подкрепа на развойната и иновационната дейност на предприятията,
включително Фаза 2 на проекта за София Тех Парк39.

Подкрепените лаборатории ще представляват тематично фокусирани
лаборатории и високотехнологични лаборатории за изпитвания и технологична
проверка, които дават отворен публичен достъп по сектори до технологчни
възможности и инструментариум, обучение и квалификация и менторство за
прототипиране и дигитално производство на иновативни идеи и продукти. Това
ще доведе до намаляване на риска, свързан с лансирането на нови продукти и
идеи на пазара, преди да е доказана тяхната възвръщаемост. Целенасочената
подкрепа за София Тех Парк цели създаването на първата качествено нова
иновацонна научно-технологична еко-система от съвременно ниво, където да се
идентифицират, насърчават и развиват иновативни идеи и проекти; да се създаде
контактна точка за съвместно активно взаимодействие на международни и
български партньори, да се подкрепят връзките между съществуващите
институции базирани на знанието и частния сектор за подобрена
комерсиализация на НИРД. Ще се създаде национална иновационна среда на
световно ниво за да се стимулира развитието на секторите със съществена
добавена стойност.
-

подкрепа за развитието на модерни и нови за страната услуги за бизнеса,
свързани с управлението на системата за интелектуална собственост,
българската стандартизационна система и системи за акредитация на
лаборатории и нови продукти.

Очакваният принос на тези подкрепени действия се изразява в повишаване на
иновационните дейности чрез подобряване на средата и инфраструктурата за
разработване и разпространение на иновации - катализатор за развитието на
приложни изследвания и възможности за предприемачество, иновационна среда,
която да подпомогне развитието на иновационния капацитет и да създаде

38

Например, чрез възможности за финансиране на оценени високо прокти, за които не са достигнали средства, както
препоръчва Ръководството за синергия между ЕСИФ и другите програми на ЕС.

Стойността на проекта не може да надвишава 50 млн. евро, което попада в дефиницията на
„голям проект“ според чл. 100 от Общия Регламент.
39
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дългосрочни конкуренти предимства на българската икономика чрез придвижване
нагоре по веригата на добавената стойност.
Целева група са София Тех Паркс цел създаване на еко-система от вертикално
свързани предприятия, клъстери с потенциал за висока добавена стойност,
съществуващи офиси за технологичен трансфер, обединения на фирми както и
обединения на фирми с научните организации, институции от пряка полза за
иновационната дейност на предприятията.
Специфични целеви територии: територията на цялата страна. Типове
бенефициенти: предприятия или техни обединения, включително партньорства с
научноизследователски организации;, агенции, ведомства и организации на
бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги
за подкрепа на НИРД и иновации в бизнеса, София Тех Парк, офиси за
технологичен трансфер и технологични центрове, клъстери.

Бенефициенти:
Предприятия,
клъстери и др.
обединения с
приоритет тези
от секторите в
Иновационната
стратегия за
интелигента
специализация

Водещи принципи за избора на операции:

София Тех Парк

При избора на операции в рамките на инвестиционния приоритет следва да се
спазват следните водещи принципи:

Институционални
бенефициенти на
проектен принцип.



тематична концентрация – за този инвестиционен приоритет е предвидено
Иновационната стратегия за интелигентна специализация да бъде водеща;



предоставянето на финансиране ще се осъществява в съответствие с
процедурите, установени в националното законодателство и вътрешните
процедури на Управляващия орган;



финансиране основано на нуждите – избраните операции следва да
отговарят на основните предизвикателствата пред бизнеса/икономиката,
които са идентифицирани в Споразумението за партньорство и стратегията
на програмата;



ефективност и ефикасност на инвестициите – избраните операции следва
да отговарят в пълна степен на целите на оперативната програма. Водещо
при избора на механизъм за изпълнение на операциите следва да бъде
постигането
на
максимална
ефективност
и
намаляване
на
административната тежест за потенциалните бенефициенти;



устойчивост на инвестициите – осигуряване на устойчивост
постигнатите резултати и след приключване изпълнението на проекта;



принцип на устойчиво развитие – при финансирането на операциите по
Оперативната програма Управляващият орган следва да гарантира
спазването на принципа за устойчиво развитие;



смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване
към тях – при избора на операции, Управляващият орган ще следи за
недопускане на вредно въздействие върху климата от изпълнението на
операциите;



принцип на партньорство и прозрачност – критериите за избор на операции
подлежат на одобрение от Комитета за наблюдение на оперативната
програма;

на

Стр. 58 от 160

ОПИК 2014-2020 г. 2014BG16RFOP002 – Проект, месец май 2014 г.


принцип на равните възможности – насърчаване на равните възможности
за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания
чрез интегрирането на принципа на недискриминация;



развиване на цялостна система за мониторинг и оценка с възможност да се
оцени въздействието, особено при прилагането на грантове и ваучерни
схеми.



баланс на инструменти бързо достигащи до предприятията (напр. ваучери)
и такива с акцент върху високото качество на проектите (напр. грантове) 40;



координация и синергия – координиране между различните отделните
оперативни програми на национално ниво, хоризонталните програми и
другите инструменти на съюза с цел постигане на максимален синергичен
ефект и недопускане на двойно финансиране.

Според Ръководството за синергия между Структурните фондове и Хоризонт
2020 и други изследователски програми и програми, свързани с иновации и
конкурентоспособност (Ref. Ares(2014) 755621 – 17/03/2014), въпреки увеличения
бюджет в сферата на изследванията, иновациите и конкурентоспособността, от
ключова важност е осигуряването на оптимални синергии между различните
фондове и инструменти както за адресиране на глобалния конкурентен натиск,
така и за максимизиране на резултата и ефективността на публичния ресурс.
Европейският парламент и Съвета недвусмислено показват, че подходът се
променя от «добре е да има» към «необходимо е да има» синергичен ефект между
ЕСИФ и рамковите програми в периода 2014-2020 г., Хоризонт 2020 и COSME.
Ръководството предвижда три основни възможности:
- паралелни допълващи се проекти при добра синхронизация;
- съвместно финансиране в рамките на един проект при ясна демаркация на
разходите;
- надграждане на резултатите от проектите по рамковите програми, като
стратегията на ОПИК 2014-2020 г. предвижда да включи тази възможност,
предвид близостта с възможностите за намаляване на административната тежест.
Проектни предложения, включващи надграждане на резултати по 5,6,7 рамкова
програма и Хоризонт 2020 (и ECSEL Joint Undertaking), ще бъдат насърчавани
чрез предимство на принципа на бонус точки при оценката.
При предоставянето на всякакъв вид безвъзмездна помощ ще се спазва
европейското законодателство за държавните помощи и ще се прави проверка за
липса на двойно финансиране.

40

за детайли, вж. доклад на Световна банка от август 2013 г.

Стр. 59 от 160

ОПИК 2014-2020 г. 2014BG16RFOP002 – Проект, месец май 2014 г.
Таблица 2-2: Общи и специфични индикатори за продукт за ЕФРР
ID

1

2

3

4

5

6

41

Индикатор

Мерна
единица

Предприятия, които си
сътрудничат с научни
организации /други предприятия
(вкл. предприятията, членове
наподкрепените клъстери)
(дейности 1 и 3)

Брой

Брой изследователи в
подпомогнатите организации
или придобили права по
интелектуална собственост
(всички дейности)

Брой

Подкрепени
клъстери
иновации (дейност 1 и 3)

Фонд

ЕФРР

ЕФРР

Категория
регион (където
е приложимо)

Целева стойност (2023)
М

Ж

Източник на данни

Честота на
отчитане

Общо

Слабо развити
региони

20041

Слабо развити
региони

150

ИСУН 2014-2020
Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

Национален статистически институт

На
две
години

На
две
години

ИСУН 2014-2020
Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

за

Брой

Подкрепени предприятия за
иновационни дейности (Дейност
2)

Брой

Подкрепени предприятия за
иновационни дейности, вкл. и
предприятията-членки на
подкрепените клъстери (всички
дейности)

Брой

Разходи на предприятията за

EUR

ЕФРР

ЕФРР

ЕФРР

ЕФРР

Слабо развити
региони

20

Слабо развити
региони

130

Слабо развити
региони

330

Слабо развити

ИСУН 2014-2020

Ежегодно

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020
ИСУН 2014-2020

Ежегодно

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020
ИСУН 2014-2020

Ежегодно

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

Въз основа на резултатите
от анализа на изпълнението

ИСУН 2014-2020

Ежегодно

в т.ч. и предприятията в подкрепените клъстери
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Индикатор

ID

Мерна
единица

Фонд

НИРД

Категория
регион (където
е приложимо)
региони

Целева стойност (2023)
М

Ж

Източник на данни

Честота на
отчитане

Общо

на ПО 1 на ОПК 2007-2013
г.

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

90 474 (през 2012 г.)
7

8

9

Доразвити и надградени проекти,
свързани с изграждане на научна
и иновативна структура
(технологичен парк) (Дейност 3)

Брой

Брой действащи лаборатории
(Дейност 3)

Брой

Брой подкрепени проекти
(Дейност 3)

Брой

ЕФРР

Слабо развити
региони

1

Слабо развити
региони

3

Слабо развити
региони

3

ИСУН 2014-2020
Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020
ИСУН 2014-2020
Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020
ИСУН 2014-2020
Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

На две
години

На две
години

На две
години
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Планирани финансови инструменти
Конкретните финансови инструменти (в случай, че са приложими) в рамките на
Инвестиционен приоритет 1.1. ще бъдат определени допълнително след приключване
на предварителната оценката относно прилагането на финансовите инструменти, която
съгласно чл. 37 от Регламент 1303/2013 г. има за цел да установи пазарни дефекти или
неоптимални инвестиционни ситуации, съответно нужда от инвестиции, възможности
за участие на частния сектор и вследствие на това създаване на добавена стойност чрез
въпросния финансов инструмент.
Кръстосано финансиране: До 10% от разходите по настоящата приоритетна ос могат
да бъдат финансирани по правилата за допустимост, прилагани за Европейския
социален фонд, при условие че посочените разходи са необходими за доброто
изпълнение на съответната операция и са пряко свързани с нея.
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2.1.2.

Рамка за изпълнение на приоритетната ос

Таблица 2-3: Рамка за изпълнение на приоритетна ос 1

Приорит
етна ос

Вид
индикатор

Наименование на индикатора

Мерна
единица,
когато е
приложи
мо

Фонд

Катего
рия
регион

Междинна
стойност
(2018)

Целева стойност
(2023)42
Източник на данни
М

Ж

Общ
о

Описание на
приложимостт
а на
индикатора,
когато е
подходящо

ПО 1

Финансов

Серифицирани разходи

млн.
евро

ЕФРР

Слабо
развит
и

20% от
бюджета на
оста или
правилото N+3

280

Годишни отчети за напредъка
по изпълнение на ОПИК 2014
– 2020, оценка на ОПИК 2014
- 2020

Приложим за
ИП 1.1.

ПО 1

За продукт

Подкрепени от оста предприятия,
вкл. и предприятията, които са
членове на подкрепените
клъстери(на база сключени
договори, вкл. с крайни получатели
по финансови инструменти) за
иновации

брой

ЕФРР

Слабо
развит
и

100

330

Годишни отчети за напредъка
по изпълнение на ОПИК 2014
– 2020, оценка на ОПИК 2014
- 2020

Приложим за
ИП 1.1.

ПО 1

Стъпка за
изпълнение

Има ли стартирали СМР за Фаза 2 на
проект, свързан с изграждане на
НИРД инфраструктура
(технологичен парк)

Да/не

ЕФРР

Слабо
развит
и

Да

НП

Проектна документация

Приложим за
ИП 1.1.

За продукт

Изграден технопарк

Брой

Слабо
развит
и

НП

ПО 1

42

ЕФРР

Годишни отчети за напредъка
по изпълнение на ОПИК 2014
– 2020
1

Годишни отчети за напредъка
по изпълнение на ОПИК 2014
– 2020, оценка на ОПИК 2014
- 2020

Приложим за
ИП 1.1.

Целевите стойности трябва да са представени общо (м+ж) или разбито по пол.
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Допълнителна информация за рамката за изпълнение:
Междинните стойности на финансовите индикатори и индикаторите за продукт са заложени въз основа на опита придобит през програмния
период 2007-2013 година и научените уроци, като е отчетено, че проектите, свързани с доразвитие/изграждане на инфраструктура ще
стартират в началото на програмата, поради по-дългия срок необходим за изпълнението им, като се очаква ОПИК 2014-2020 г. да стартира
към края на 2014 г.
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2.2.

Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

2.2.1.

Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на
предприемачеството”

В съответствие с тематична цел 3, инвестиционен приоритет 3а/ от Регламент
1301/2013 „поощряване на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване
на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването
на нови предприятия...” и съгласно идентифицираните нужди на национално ниво
в рамките на ОПИК 2014-2020 г. и Препоръка № 5 (да подобри достъпа на МСП и
на новосъздадените предприятия до финансиране) на Съвета за 2013 г., по този
инвестиционен приоритет е предвидена подкрепа за насърчаване на
предприемачеството и улесняване на достъпа до финансиране за предприятия
съгласно приоритетна област „Предприемачество” и „Достъп до финансиране” на
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.

Устойчиво
предприемачество

Специфична цел 2.1.: Насърчаване на предприемаческата активност чрез
повишаване на достъпа до финансиране с минимум 2 % до 2023 г.
Очаквани резултати:
Очакваните резултати от изпълнението на индикативните мерки, предвидени за
подкрепа чрез финансови инструменти в рамките на тази специфична цел, са
свързани с необходимостта от създаване на устойчиви предприятия, особено в
сектора на промишлеността и интензивните на знания услуги, и работни места в
българската икономика. Търсеният ефект е насочен към повишаването на
предприемаческата активност с 2% с оглед принос към постигане на съответната
цел на НСНМСП43 чрез създаването на нови предприятия и подкрепа за
успешното реализиране на нови бизнес идеи от съществуващи МСП, с оглед
компенсиране на установени секторни дисбаланси в българската икономика;,
включително в специфични области; успешното и ускоряващо развитие на
съществуващи предприемачески фирми, водещи до икономическа стабилизация и
растеж. Постигнатите резултати по този инвестиционен приоритет ще имат
директен принос за изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на
МСП 2014-2020 г. в приоритетни области 1 и 6.
Таблица 2-4: Специфични за програмата индикатори за резултат за ЕФРР
No

1

Индикатор

Увеличение на
предприемаческа
та активност чрез
повишаване на
достъпа до

Мерна
единиц
а
%

Категория
регион
Слабо
развити
региони

Базова
стойност

10%

Базова
година
2013 г.

Целева
стойност
(2023)
12%

Източник на
данните
изпълнение на
финансовите
инструменти

Честота
на
отчитане
на
годишна
база

Заложената в НСНМСП цел за увеличаване на предприемаческата активност е увеличение от
10% поне до 12%, което прави 20% относителен ръст. (10% = 500 000 души съгласно НСНМСП,
следователно 12% = 600 000 души, а 20% ръст = 100 000 души). Чрез този инвестиционен
приоритет ще се увеличат предприемачите (в нови и съществуващи предприятия) с 10 000 души,
което е 10% от целта заложена в НСНМПС. Постигнатия ръст в предприемаческата активност в
следствие на ОПИК ще бъде 10% от целевия ръст на НСНМПС, т.е 10%*20%= 2%.
43
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финансиране

Описание на дейностите, които ще се подкрепят:


финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството;



насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски
и регионални предизвикателства.

Финансовите инструменти в подкрепа на предприемачеството, включително
за рисков капитал (предимно в началните етапи на развитие на предприятието),
гаранционни продукти, заемно и мецанин финансиране ще насърчават:
създаването на нови предприятия във високо- и средно-технологичните сектори и
тези на интензивни на знанието услуги съгласно НСНМСП; развитието на нови
идеи, нови продукти/услуги, трансфера на предприемачески идеи чрез
инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, придобиване на
разрешителни, лицензи за реализация на нови за предприятията специализирани
дейности, реализация на франчайзинг и др. за предприятия с по-висок рисков
профил, но с потенциал за създаване на висока добавена стойност. Инструментите
ще са обвързани с менторство („наставничество”) за предприемачи и
установяване на връзки с чуждестранни предприемачи и с потенциални
инвеститори. Финансовата подкрепа ще е предназначена за нови или доказани
предприемачи и за реализиране на нови бизнес идеи.

Насърчаване на
предприемачеството
чрез финансови
инструменти

Очакваният принос от тези дейности е създаване на нови устойчиви
предприятия и работни места в тях чрез повишаване на предприемаческата
активност, както и за успешното реализиране на нови бизнес идеи, и за ускорено
развитие и инвестиционна активност на съществуващи предприемачески фирми в
секторите съгласно Националната стратегия за насърчаване на МСП, с потенциал
за създаване на висока добавена стойност.
Целева група по тази група мерки са: новорегистрирани предприятия, желаещи
да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро44; предприемачи, търсещи
възможности за развитие и реализация на по-висока добавена стойност;
предприятия, които се стремят към пазарно развитие и устойчивост.
Във връзка с прилагането на финансовите инструменти се предвиждат минимален
процент от стойността на съответния инструмент за подкрепа на идеи, които ще
се реализират от жени-предприемачи, хора с увреждания, стартиращи
предприемачи – лица до 29 годишна възраст и за лица на възраст над 50 г.,
стартиращи собствен бизнес.
Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и
регионални предизвикателства45 се предвижда като неразделна част от
предприемачеството като инвестиционен приоритет на стратегията на ОПИК.
Предвид особената значимост за ЕС на определени специфични области46,
свързани с европейските и регионални предизвикателства, подкрепа ще получат
предприятия в спефицични сфери, напр. творчески и културни индустрии,
предвид възможностите по ОПРЧР
Съгласно параграф (8) от преамбюл на Регламент 1301/2013
46 Творчески и културни индустрии, здравеопазване, дейности, свързани със застаряване на населението,
съгласно параграф (8) от преамбюл на Регламент 1301/2013 с до 2% от бюджета на програмата.
44
45
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предприятия разработващи нови продукти и услуги, свързани с активното
застаряване на населението и социално-здравно предпримачество, социални
предприемачи и кооперации на хора с увреждания, ИКТ приложения и
приложения за електронна търговия и услуги в тези области. В синхрон със
Споразумението за партньорство се поставя акцент на райони със специфични
демографски характеристики. Предпремачеството в рамките на Стратегията за
Дунавския район също може да получи подкрепа по този инвестионен приоритет.
Очакваният принос от тези дейности е осигуряване подкрепа за развитие на
нови предприятия и конкурентоспособност на съществуващи предприятия и
създаване и устойчивост на работни места в тях с цел постигане на ръст на
нововъзникващите
области,
свързани
с
европейски
и
регионални
предизвикателства.
Целева група по тази група мерки са: предприятия, желаещи да реализират
предприемачески идеи в областта на здравеопазването, процесите, свързани със
застаряването на населението, демограските въпроси, културните и творчески
индустрии и др.
Териториален обхват: всички мерки и дейности в рамките на този
инвестиционен приоритет ще се реализират на територията на цялата страна.
Типове бенефициенти: стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи
предприятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП
сектори, както и предприятия, развиващи своята дейност в областта на
здравеопазването, процесите, свързани със застаряването на населението,
демографски проблеми, културните и творчески индустрии и др.
Водещи принципи за избора на операции:
При избора на операции в рамките на инвестиционен приоритет 2.1. следва да се
спазват следните водещи принципи:


предоставянето на финансиране да се осъществява в съответствие с
процедурите, установени в националното законодателство и вътрешните
процедури на Управляващият орган;



финансиране основано на нуждите – избраните операции следва да
отговарят на основните предизвикателствата пред бизнеса/икономиката,
които са идентифицирани в Споразумението за партньорство, Стратегията
на ОПИК 2014-2020 г., приложимите стратегически документи в
изпълнение на специфичните предварителни условия;



ефективност и ефикасност на инвестициите – избраните операции следва
да отговарят в пълна степен на целите на оперативната програма. Водещо
при избора на механизъм за изпълнение на операциите следва да бъде
постигането на максимална ефективност и намаляването на
административната тежест за потенциалните бенефициенти;



устойчивост на инвестициите – осигуряване на устойчивост
постигнатите резултати и след приключване изпълнението на проекта;



релевантност - избраните операции следва да допринасят за изпълнението
на индикаторите за продукт и резултат по Програмата;



координация и синергия – координиране между отделните оперативни
програми на национално ниво, хоризонталните програми и другите

на
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инструменти на Съюза с цел постигане на максимален синергичен ефект и
недопускане на двойно финансиране;


принцип на партньорство и прозрачност – критериите за избор на операции
подлежат на одобрение от Комитета за наблюдение на Оперативната
програма;



принцип на устойчиво развитие – при финансирането на операциите по
Оперативната програма Управляващият орган следва да гарантира
спазването на принципа за устойчиво развитие, установен в член 3,
параграф 3 от ДЕС, както и спазването на задължението за интегриране на
изискванията за опазване на околната среда съгласно член 11 и на
принципа „замърсителят плаща“, предвиден в член 191, параграф 2 от
ДФЕС. При избора на проекти ще се гарантира насочване на инвестициите
към най-устойчивите варианти с най-ефективно използване на ресурсите;



смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване
към тях – при избора на операции, Управляващият орган ще следи за
недопускане на вредно въздействие върху климата от изпълнението на
операциите;



принцип на равните възможности – насърчаване на равните възможности
за всички, включително възможностите за достъп за специализирани
предприятия и кооперации за хора с увреждания и спазването на принципа
за достъпност (предотвратяване на всякаква дискриминация на основата на
увреждане).

При предоставянето на всякакъв вид помощ ще се спазва европейското
законодателство за държавните помощи и ще се прави проверка за липса на
двойно финансиране.
Планирани финансови инструменти
Конкретните финансови инструменти (в случай, че са приложими) в рамките на
Инвестиционен приоритет 2.1. ще бъдат определени допълнително след
приключване на предварителната оценката относно прилагането на финансовите
инструменти, която съгласно чл. 37 от Регламент 1303/2013 г. има за цел да
установи пазарни дефекти или неоптимални инвестиционни ситуации, съответно
нужда от инвестиции, възможности за участие на частния сектор и вследствие на
това създаване на добавена стойност чрез въпросния финансов инструмент.
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Таблица 2-5: Общи и специфични индикатори за продукт за ЕФРР
ID

1

2

3

Индикатор

Създадени
предприятия
дейности)

Мерна
единица

нови
(всички

Брой

Подпомогнати
МСП
(всички дейности)

Брой

Създадени
нови
работни места (всички
дейности)

Брой

Фонд

ЕФРР

ЕФРР

ЕФРР

Категория регион
(където е
приложимо)
Слабо
региони

развити

Слабо
региони

развити

Слабо
региони

развити

Целева стойност (2023)47
М

Ж

Източник на данни

Честота на
отчитане

Общо
600

ИСУН 2014-2020

Ежегодно

Годишни отчети за напредъка по изпълнение
на ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 2020
6300

ИСУН 2014-2020

Ежегодно

Годишни отчети за напредъка по изпълнение
на ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 2020
10 000

Национален статистически институт

На две години

ИСУН 2014-2020
Годишни отчети за напредъка по изпълнение
на ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 2020

4

МСП, които получават
финансова подкрепа,
различна
от
БФП
(дейност 1)

Брой

ЕФРР

Слабо
региони

развити

6000

ИСУН 2014-2020

Ежегодно

Годишни отчети за напредъка по изпълнение
на ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 2020

47

For the ESF, this list includes common output indicators for which a target value has been set. Target values may be presented as a total (men+women) or broken down by gender. For the
ERDF and the Cohesion Fund, gender breakdown is in most cases not relevant. “M” = men, “W”=women, “T”= total.
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2.2.2.

Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП”

В съответствие с тематична цел 3, инвестиционен приоритет 3г/ от Регламент
1301/2013 „подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните,
националните и международните пазари и участие в процеса на иновации” и
съгласно идентифицираните нужди на национално ниво в рамките на ОПИК 20142020 г. и Препоръка № 5 (да подобри достъпа на МСП и на новосъздадените
предприятия до финансиране) на Съвета за 2013 г., по този инвестиционен
приоритет е предвидена подкрепа за засилване конкурентоспособността на
българските предприятия, включително постигане на критерии по приоритетни
области „Достъп до финансиране”, „Интернационализация” и „Умения и
иновации“ на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.

Капацитет за
растеж на МСП

Специфична цел 2.2.: Засилване експортния потенциал на българските МСП с
минимум 10% до 2023 г.
Очаквани резултати
Чрез изпълнението на индикативните мерки по този инвестиционен приоритет се
цели постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна
конкурентоспособност на българските МСП, с оглед повишаване на експортния
им потенциал. Особен акцент се поставя върху качеството на продуктите и
услугите на предприятията, потенциала им за реализиране на по-високи резултати
във веригата на формиране на добавена стойност и бързото осигуряване от тяхна
страна на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономика и
конкурентна среда. Очакваните резултати са свързани със създаване и развитие на
конкурентните предимства на предприятията, основаващи се на подобрена
ефикасност и ефективност на производствените процеси, повишен производствен
капацитет, подобрен капацитет за управление и за прилагане на нови бизнес
модели и практики, включително чрез подобряване на ресурсната ефективност.
Чрез достъпа до технологичен и иновационен ресурс българските МСП ще
реализират възможности, които предлага глобалния пазар и съответно ще
подобрят пазарните си позиции.
Таблица 2-6: Специфични за програмата индикатори за резултат за ЕФРР
№

Индикатор

1

Повишаване на
обема на износа
на стоки и
услуги,
реализиран от
МСП

Мерна
единица
Млрд.
евро

Категория
регион
Слабо
развити
региони

Базова
стойност
20

Базова
година
2012

Целева
стойност
(2023)
22

Източник
на
данните
НСИ

Честота на
отчитане
на две
години

Описание на типовете и примерните дейности за финансиране и техния
очакван принос към съответните специфични цели:
Предвидено е подкрепата в рамките на този инвестиционен приоритет да бъде
насочена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности и
комбинации от тях:
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подкрепа за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез
ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез
изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски
и международни знания и технологии;



подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез
използване на информационни и комуникационни технологии;



подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка
полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация
на МСП.

Подкрепата за подобряване на производствения капацитет за растеж и
създаване на конкурентни предимства чрез ефективното и ефикасно
използване на факторите на производството и чрез изграждането на
възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни
знания и технологии ще включва мерки за повишаване на производителността,
ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки
капитал, финансов капитал, природни ресурси и технологии), подобряване на
производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и
нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и/или
реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови
характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и
диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на
предприятията и достъп до пазари.

...чрез ефективно
и ефикасно
използване на
факторите на
производството

Като част от управлението на факторите на производство, акцент ще бъде
поставен на изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на
европейски и международни знания и технологии. Ще се подобрява
ефективността в предприятията чрез мерки за внедряване на нови
технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност
и
ефикасност
в
производствения
процес,
въвеждане
на
добри
практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията
на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични
суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.
Очакваният принос от изпълнението на тази група мерки е свързан с
подобряване на конкурентоспособността и пазарното присъствие на българските
МСП, с оглед създаване на потенциал за експорт чрез внедрени технологии за
оптимизиране и подобряване на производствения процес, постигане на по-висока
производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на
производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и
активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.
Целевата група на индикативните мерки са: МСП според НСНМСП.
Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез
използване на информационни и комуникационни технологии – подкрепата
ще бъде насочена към разработване, внедряване и сертифициране на системи за
управление на качеството, опазването на околната среда, енергийния
мениджмънт, сигурността на информацията и други съгласно международно
признати стандарти; подобряване на качеството на съществуващи процеси,
продукти и услуги чрез разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на
добри производствени практики; разработване и въвеждане на базирани на ИКТ
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системи: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на
различни звена и локации на дадено дружество, системи за автоматизирано
проектиране, инженерни дейности и производство; за трансформиране на бизнес
и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и
конкурентоспособността; електронни платформи за бизнес за подобряване на
достъпа до чужди пазари.
В тази група мерки се включва подкрепа за подобряване условията за
функциониране и развитие на МСП, както и осигуряването на условия за честна
конкуренция и благоприятна бизнес среда за икономическите оператори (напр.
технически и метрологичен надзор, контрол на качеството и нотификация на
органи за оценяване на съответствието) – контрол за спазване на законовите
задължения на производители и икономически оператори и недопускане на
правене на бизнес в „сивия сектор”; доизграждане и акредитиране на лаборатории
за проверка и доказване на съотвествието на национални и ЕС стандарти за
качество и марки за разпознаваемост на национален продукт. Допълваща
подкрепа се предвижда при осъществяването на цялостната политика в областта
на осигувяване на съотвествие на българските продукти с международните
стандарти за качество в подкрепа на растежа на предприятията.
Очакваният принос от изпълнението на тази група мерки е свързан с
подобряване на конкурентоспособността и пазарното присъствие на българските
МСП с оглед създаване потенциал за експорт чрез по-високо качество на
произвежданите продукти, наличието на обективни гаранти за качество и
ползване на добри производствени практики, повишаване на използването на ИКТ
и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.
Целевата група на индикативните мерки са: МСП според НСНМСП, ДАМТН,
БИМ, БИС, ИА БСА и др. на проектен принцип.
Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка
полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на
МСП – ще се инвестира в повишаване на предприемаческата култура относно
обединението на МСП в клъстери и експортни консорциуми; насърчаване на
транс-националното и международната дейност на българските МСП, чрез
осигуряване на информация и консултации за европейския и трети пазари,
организиране на обучения по интернационализация и експортен мениджърмънт
на МСП, организиране на контактно-информационни борси в България, на бизнес
форуми в страната и чужбина, подпомагане участието на предприятия в
търговски мисии в чужбина, както и в национални и международни изложения с
цел популяризиране на българското производство; информираност, бизнес
статистика, бази данни и др.; дейности с инвестиционна и експортна насоченост, в
т.ч. подкрепа за експортни консорциуми, организиране на посещения на
потенциални инвеститори и партньори на МСП в страната; програми за
привличане на чуждестранни инвестиции.
Предвид МСП от туристическия и свързаните с него сектори се предвиждат
популяризация, маркетингови и информационни дейности в областта на туризма в
т.ч. позициониране и промоция на дестинация България чрез национален
туристически маркетинг за диверсифициране на туристическите продукти и
пазари и формиране на устойчиви форми на туризъм (включително развитие и
популяризиране в териториален аспект чрез ПЧП). Ще са възможни инвестиции
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за клъстериране и участие в инкубатори, мрежи и платформи с цел растеж и
експорт.
Очакваният принос от изпълнението на тази група мерки е свързан с
подобряване на експорта, информираността, международното партньорство и
пазарното присъствие на българските МСП чрез популяризиране на тяхното
производство, гарантиране стандарти за качество и подкрепа за реализация идеите
за растеж и експорт. Ще се подобрят възможностите за информираност,
партньорство и сътрудничество за растеж и експорт.
Целевата група на индикативните мерки са: МСП според НСНМСП, институции
и организации на бизнеса, както и организации и институции, които са свързани с
осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса
и подобряване на бизнес-средата.
Териториален обхват: мерки и дейности в рамките на този инвестиционен
приоритет ще се реализират на територията на цялата страна, като са възможни и
ограничени пряко приложими дейности в чужбина.
Типове
бенефициенти:
съществуващи
микро,
малки
и
средни
предприятия(съгласно определените сектори в Националната стратегия за
насърчаване на МСП 2014-2020 г.), клъстери (вкл. нови и съществуващи клъстери
в рамките на Стратегията за Дунавския район, Action Plan, ПО8 и в подкрепа на
целите на синия растеж), институции и организации на бизнеса, както и
организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и
предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнессредата.
Водещи принципи за избора на операции:
При избора на операции в рамките на инвестиционния приоритет следва да се
спазват следните водещи принципи:


предоставянето на финансиране ще се осъществява в съответствие с
процедурите, установени в националното законодателство и вътрешните
процедури на УО;



финансиране основано на нуждите – избраните операции следва да
отговарят на основните предизвикателствата пред бизнеса/икономиката,
които са идентифицирани в Споразумението за партньорство и стратегията
на програмата;



ефективност и ефикасност на инвестициите – избраните операции следва
да отговарят в пълна степен на целите на оперативната програма. Водещи
при избора на механизъм за изпълнение на операциите следва да бъдат
постигане на максимална ефективност, както и намаляване на
административната тежест за потенциалните бенефициенти;



устойчивост на инвестициите – осигуряване на устойчивост
постигнатите резултати и след приключване изпълнението на проекта;



релевантност - избраните операции следва да допринасят за изпълнението
на индикаторите за продукт и резултат по Програмата;

на
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координация и синергия – координиране между различните отделните
оперативни програми на национално ниво, хоризонталните програми и
другите инструменти на съюза с цел постигане на максимален синергичен
ефект и недопускане на двойно финансиране;



принцип на партньорство и прозрачност – критериите за избор на операции
подлежат на одобрение от комитета за наблюдение на оперативната
програма;



принцип на устойчиво развитие – при финансирането на операциите по
Оперативната програма Управляващият орган следва да гарантира
спазването на принципа за устойчиво развитие, установен в член 3,
параграф 3 от ДЕС, както и спазването на задължението за интегриране на
изискванията за опазване на околната среда съгласно член 11 и на
принципа „замърсителят плаща“, предвиден в чл. 191, параграф 2 от
ДФЕС. При избора на проекти ще се гарантира насочване на инвестициите
към най-устойчивите варианти с най-ефективно използване на ресурсите;



смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване
към тях – при избора на операции, Управляващият орган ще следи за
недопускане на вредно въздействие върху климата от изпълнението на
операциите;



принцип на равните възможности – насърчаване на равните възможности
за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания
чрез интегрирането на принципа на недискриминация.

При предоставянето на всякакъв вид безвъзмездна помощ ще се спазва
европейското законодателство за държавните помощи и ще се прави проверка за
липса на двойно финансиране.
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Таблица 2-7: Общи и специфични индикатори за продукт за ЕФРР
ID

Индикатор

Мерна
единица

Фонд

Категория регион
(където е приложимо)

Целева стойност (2023)48
М

1

2

3

4

5

6

Подкрепени
МСП
(всички дейности)

Брой

Публичната подкрепа за
МСП
(всички
дейности)

хил. евро

Подкрепени клъстери
(всички дейности)

Брой

МСП
участвали
промоционални
дейности

Брой

в

Брой
сертификати
въведени
в
подкрепените
МСП
(Дейност 2)

Брой

Подкрепени проекти за
растеж
и
експорт
(всички дейности)

Брой

ЕФРР

ЕФРР

ЕФРР

ЕФРР

ЕФРР

ЕФРР

Слабо
региони

развити

Слабо
региони

развити

Слабо
региони

развити

Слабо
региони

развити

Слабо
региони

развити

Слабо
региони

развити

Ж

Източник на данни

Честота на
отчитане

Общо
2255

ИСУН 2014-2020

Ежегодно

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020
Въз основа на резултатите от
анализа на изпълнението на
съответните процедури по
ПО 2 на ОПК 2007-2013 г.

ИСУН 2014-2020

60

ИСУН 2014-2020

На две години

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020
На две години

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020
200

ИСУН 2014-2020

На две години

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020
600

ИСУН 2014-2020

На две години

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020
2335

ИСУН 2014-2020

Ежегодно

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

48

For the ESF, this list includes common output indicators for which a target value has been set. Target values may be presented as a total (men+women) or broken down by gender. For the ERDF and
the Cohesion Fund, gender breakdown is in most cases not relevant. “M” = men, “W”=women, “T”= total.
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Планирани финансови инструменти
Конкретните финансови инструменти (в случай, че са приложими) в рамките на
Инвестиционен приоритет 2.2. ще бъдат определени допълнително след
приключване на предварителната оценката относно прилагането на финансовите
инструменти, която съгласно чл. 37 от Регламент 1303/2013 г. има за цел да
установи пазарни дефекти или неоптимални инвестиционни ситуации, съответно
нужда от инвестиции, възможности за участие на частния сектор и вследствие на
това създаване на добавена стойност чрез въпросния финансов инструмент.
Кръстосано финансиране: До 10% от разходите по настоящата приоритетна ос
могат да бъдат финансирани по правилата за допустимост, прилагани за
Европейския социален фонд, при условие че посочените разходи са необходими
за доброто изпълнение на съответната операция и са пряко свързани с нея.
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2.2.3.

Рамка за изпълнение на приоритетната ос

Таблица 2-8: Рамка за изпълнение на приоритетна ос 2

Приоритетна
ос

Вид индикатор

Наименование на индикатора

Мерна
единица,
когато е
приложимо

Фонд

Категория
регион

Междинна стойност
(2018)

Целева стойност (2023)49
Източник на данни
М

Ж

Общо

Описание на
приложимостта на
индикатора, когато е
подходящо

ПО 2

Финансов

Серифицирани разходи

млн. евро

ЕФРР

Слабо
развити

20% от бюджета на
оста или правилото
N+3

690

Годишни отчети за напредъка по изпълнение
на ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014
- 2020

Приложим за цялата
Ос

ПО 2

За продукт

Подкрепени от оста МСП (на база сключени
договори, вкл. с крайни получатели по финансови
инструменти) за предприемачество и растеж, както и
клъстери

Брой

ЕФРР

Слабо
развити

1332

8 615

Годишни отчети за напредъка по изпълнение
на ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014
- 2020

Приложим за цялата
Ос

Допълнителна информация за рамката за изпълнение:
Междинните стойности на финансовите индикатори и индикаторите за продукт са заложени въз основа на опита придобит през програмния период 2007-2013 година и научените уроци, като е
отчетено, че проектите, свързани с доразвитие/изграждане на инфраструктура ще стартират в началото на програмата, поради по-дългия срок необходим за изпълнението им, като се очаква ОПИК
2014-2020 г. да стартира към края на 2014 г.

49

Целевите стойности трябва да са представени общо (м+ж) или разбито по пол.
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2.3.

Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност

Обосновка на Приоритетна ос 3
Българските предприятия са на първо място по енерго- и ресурсо-емко
производство на единица продукция и на едно от последните места по
екологосъбразност, които са основните предпоставки за създаването на устойчива
конкурентоспособност. Високите нива на енергийно разходване и разходване на
природни суровини/материали в производството и ниската степен на
екологосъобразност се дължат освен на физически и морално остарели
технологии, така и на ограничения достъп до нови практики, системи и модели за
производство, които са енергийно ефективни, ефикасни и екологосъобразни.
Обновлениетона съществуващото ресурсо- и енергоемко морално остаряло
производствено оборудване е крайно наложителна, но тя изостава поради липсата
на достатъчен финансов ресурс, както и поради относително бавната
възвръщаемост на инвестициите в нови такива, тъй като цените на електроенергия
и ресурсите в страната са все още едни от най-ниските. Следователно е
необходимо насърчаване на предприятията, за да пристъпят към инвестиции за
повишаване на реурсната и енергийна ефективност, а това от своя страна ще
доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще
допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и до
повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятията като цяло.
Изпълнението на тези мерки ще осигури на българската икономика директния
принос към постигането на националните цели по пакета Климат-енергетика в
изпълнение на стратегия „Европа 2020“ по отношение на прехода към
нисковъглеродна икономика, опазване на околната среда и адаптация към
промените на климата и изпълнението на Препоръка № 7 („…да положи повече
усилия за подобряване на енергийната ефективност) на Съвета за 2013 г.
Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ ще допринесе за
подобряване на конкурентоспособността на предприятията чрез целенасочена
подкрепа за преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори
(Тематична цел 4 от Общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 г.) и
насърчаване на ефективното използване на ресурсите (Тематична цел 6 от Общата
стратегическа рамка за периода 2014–2020 г.). Насърчаването на енергийната
ефективност и ефективното използване на ресурсите в предприятията, особено от
тези в преработващата промишленост е изключително важен и наложителен
процес, тъй като това са предприятията, които най-силно допринасят за ниската
производителност на ресурсите и ниската енергийна ефективност на икономиката.
Съгласно рамката, предложена от ЕК50 енергийната ефективност е един от
основните компоненти на ресурсната ефективност, а в интегрираните насоки на
Комисията се посочва необходимостта от разделяне на икономическия растеж от
използването на ресурсите, като екологичните предизвикателства се превръщат
във възможности за растеж чрез ефикасно използване на природните ресурси.
Следователно желаният и очакван ефект от целенасочената подкрепа за
подобряване на енергийната ефективност и екологосъобразността в икономиката
могат да бъде постигнати единствено чрез съвместното изпълнение по една
приоритетна ос на мерки за въвеждане на по-високо енергийно ефективни

50

Resource Efficient Europe flagship initiative и Resource Efficiency Scoreboard
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технологии и производства и мерки за ефективно използване на ресурсите в
предприятията съгласно:


4.б/ от Чл. 5 на Регламент 1301/2013 "насърчаване на енергийната
ефективност и на използването на възобновяема енергия в предприятията";



6.ж/ от Чл. 5 на Регламент 1301/2013 "подкрепа за промишленото
преминаване към икономика с ефективно използване на ресурсите, чрез
насърчаване на зеления растеж, екологичните иновации и управлението на
екологичните показатели в публичния и частния сектор" в частта
ефективно използване на ресурсите.

В унисон с тази рамка и търсейки синергичен резултат, подкрепяните
интервенции по Приоритетна ос 3 на ОПИК 2014 - 2020 са обединени в следните
два инвестиционни приоритета:


Инвестиционен приоритет 3.1: Енергийни технологии и енергийна
ефективност,
кореспондиращи на Тематична цел 4 от Общата
стратегическа рамка.



Инвестиционен приоротет 3.2: Партньорства за ресурсна ефективност - в
съответствие с Тематична цел 6 от Общата стратегическа рамка.

По Инвестиционен приоритет 3.1. ще се подкрепят мерки за повишаване на
енергийната ефективност, а по Инвестиционен приоритет 3.2. – такива, целящи
насърчаване на ефективното използване на ресурсите в българските предприятия..
2.3.1.

Инвестиционен приоритет 3.1.: "Енергийни технологии и енергийна
ефективност"

В съответствие с Тематична цел 4 „Подкрепа за преминаването към
нисковъглеродна икономика във всички сектори“ и съгласно идентифицираните
нужди на национално ниво в рамките на ОПИК 2014-2020 този инвестиционен
приоритет включва подкрепа за намаляване на енергийната интензивност на
икономиката, основно посредством повишаване на енергийната ефективност и
гъвкавост на предприятията, а от там и на икономиката на страната в съответствие
с Националната енергийна стратегия.
Специфична цел 3.1.: Намаляване на енергийната интензивност на икономиката с
минимум 5% до 2023 г.
Очаквани резултати
В резултат от изпълнението на предвидените дейности по този инвестиционен
приоритет се очаква увеличен дял на предприятията в икономиката с
нисковъглеродни производства, увеличен брой на производствените сгради с повисока енергийна ефективност, увеличен брой на предприятията използващи
енергия от ВИ за собствено потребление, и като цяло повишена енергийна
ефективност, което да доведе до понижаване на енергийната интензивност както
на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.
Таблица 2-9: Специфични за програмата индикатори за резултат за ЕФРР

Стр. 79 от 160

Енергийна
ефективност

ОПИК 2014-2020 г. 2014BG16RFOP002 – Проект, месец май 2014 г.

Индикатор

Мерна
единица

Категория
регион

Енергийна
интензивност
на
икономиката

кг.н.е на
1000
евро
БВП

Слабо
развити
региони

No

1

Базова
стойност
669.9

Базова
година
2012

Целева
стойност
(2023)
Намаление
с минимум
5%

Източник
на
данните

Честота
на
отчитане

Евростат

Среда на
периода
2017

Дейности за подкрепа от инвестиционния приоритет:
Подкрепата в рамките на инвестиционния приоритет ще бъде съсредоточена, без
да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:


подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията;



подкрепа за повишаване на гъвкавостта на доставките за допълнителни
възножности на предприятията да реализират енергийни спестявания;



институционална подкрепа за устойчиво енергийно развитие.

Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията –
включва изготвяне и провеждане на обследвания за идентифициране на
необходимите меркиза енергийна ефективност в предприятията и енергийни
одити, както и последващо прилагане на препоръките от извършените
обследвания за енергийна ефективност; инвестиции в пряко свързани
дълготрайни материални и нематериални активи, системи за енергиен
мениджмънт, вкл. ИКТ базирани системи за управление на енергийната
ефективност, които водят до повишаване на енергийната ефективност в
подкрепените предприятия; намаляване употребата на конвенционална енергия в
производството и насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници в предприятията за собствено потребление в подкрепа на
екологосъобразността им, намаляване на емисиите от парникови газове (вкл. и
чрез системи за улавяне и съхранение на CO2), увеличаване енергийната
независимост на предприятията. Предвид, че енергийната и топлинна
ефективност на сградния фонд има значителен принос за повишаване на
енергийната ефективност, допълваща подкрепа за СМР за подобряване на
енергийните и топлинни характеристики на сградния фонд на производствените
сгради на предприятията също ще бъде предоставена, при доказване на ефекта и
обвързаността на тези дейности. Ще бъде възможна и подкрепа за проекти в
сферата на „синия“ растеж, предвид търсенето и разработването на потенциала за
„синя“ енергия (енергия от вълни, течения, приливи и отливи, ползване разликата
между концентрацията на сол във водите и др.).

Повишаване
енергийната
ефективност

Очакваният принос на тези подкрепени дейности е свързан с повишаване на
енергийната независимост на подкрепените предприятия и увеличаване на
енергийната им ефективност, което ще доведе до намаляване на производствените
им разходи, повишаване на екологосъобразността им и увеличаване на
конкурентоспособността им. От своя страна това ще има положителен ефект не
само върху конкретните подкрепени предприятия, но и върху цялата икономика.
Целевата група са съществуващи предприятия (извън секторите на търговия и
услуги).
Подкрепа за повишаване гъвкавостта на доставките за допълнителни
възможности на предприятията да реализират енергийни спестявания чрез
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финансиране на изпълнението на проект „Изграждане на междусистемна газова
връзка България-Сърбия“ Фаза 2. Подготвителните дейности по проекта, всички
проучвания и проектиране са включени в текущата ОПРКБИ, като Фаза 1. Всички
останали дейности, свързани с отчуждителни процедури, строителство,
строителен надзор и одит с цел изпълнение на проекта ще се съфинансират със
средства по оперативната програма за периода 2014-2020 г.51
Очакваният принос от тази подкрепа е надеждност и гъвкавост при доставките
на газ реализиране на енергийна ефективност на предприятията, в подкрепа на
основните приоритети на Енергийната стратегия на България до 2020 г.
Конкретен бенефициент: МИЕ - във връзка с изграждането на междусистемната
газова връзка България-Сърбия, Фаза 2, на територията на България.
Институционалната подкрепа за устойчиво енергийно развитие цели да
осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на
интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от
възобновяеми източници, например чрез подкрепа за повишаване на капацитета
на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на услугите, предоставяни
на българските предприятия, както и за увеличени възможности за енергиен
мениджмънт на предприятията.
Очакваният принос от тази подкрепа е подобрваването на координацията и
синергията на мерките в сферата на енергийната ефективност.
Конкретен бенефициент: на проектен принцип: АУЕР, МИЕ.
Типове бенефициенти: съществуващи предприятия на територията на страната
(извън секторите на търговия и услуги),; МИЕ за изграждането на
междусистемната газова връзка България-Сърбия.
Териториален обхват: територията на цялата страна.

Бенефициенти:
съществуващи
предприятия,
МИЕ
АУЕР

Водещи принципи за избора на операции:
При избора на операции в рамките на инвестиционния приоритет следва да се
спазват следните водещи принципи:


предоставянето на финансиране ще се осъществява в съответствие с
процедурите, установени в националното законодателство и вътрешните
процедури на Управляващия орган;



финансиране основано на нуждите - избраните операции следва да
отговарят на основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката,
които са идентифицирани в Споразумението за партньорство и стратегията
на програмата;



ефективност и ефикасност на инвестициите - избраните операции следва да
отговарят в пълна степен на целите на оперативната програма. Водещи при
избора на механизъм за изпълнение на операциите следва да бъдат
постигане на максимална ефективност, както и намаляване на
административната тежест за потенциалните бенефициенти;



устойчивост на инвестициите – осигуряване на устойчивост
постигнатите резултати и след приключване изпълнението на проекта;

на

Стойността на проекта не може да надвишава 50 млн. евро, което попада в дефиницията на
„голям проект“ според чл. 100 от Общия Регламент.
51
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принцип на устойчиво развитие – при финансирането на операциите по
Оперативната програма Управляващият орган следва да гарантира
спазването на принципа за устойчиво развитие, установен в член 3,
параграф 3 от ДЕС, както и спазването на задължението за интегриране на
изискванията за опазване на околната среда съгласно член 11 и на
принципа „замърсителят плаща“, предвиден в член 191, параграф 2 от
ДФЕС. При избора на проекти ще се гарантира насочване на инвестициите
към най-устойчивите варианти с най-ефективно използване на ресурсите;



смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване
към тях – при избора на операции, Управляващият орган ще следи за
недопускане на вредно въздействие върху климата от изпълнението на
операциите;



координация и синергия – координиране между различните отделните
оперативни програми на национално ниво, хоризонталните програми и
другите инструменти на съюза с цел постигане на максимален синергичен
ефект и недопускане на двойно финансиране;



принцип на партньорство и прозрачност – критериите за избор на операции
подлежат на одобрение от комитета за наблюдение на оперативната
програма;



принцип на равните възможности – насърчаване на равните възможности
за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания
чрез интегрирането на принципа на недискриминация.
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Таблица 2-10 Общи и специфични индикатори за продукт за ЕФРР
No

Индикатор (име на индикатора)

Мерна
единица

Фонд

Категория регион

Целева
стойност

Източник на данни

Честота на
отчитане

(2023)
1

2

3

4

5

Извършени обследвания за
енергийна ефективност (дейност
1)

Брой

ЕФРР

Слабо развити
региони

100

ИСУН 2014-2020

Подкрепени предприятия за
енергийна ефективност (дейност
1)

Брой

ЕФРР

Слабо развити
региони

400

ежегодно

ИСУН 2014-2020

Подкрепени проекти за
енергийна ефективност (всички
дейности, включително
изпълнени мерки от доклади от
извършени обследвания за
енергийна ефективност))

Брой

ЕФРР

Слабо развити
региони

405

Изградена междусистемна газова
връзка България-Сърбия
(дейност 2)

Брой

ЕФРР

Слабо развити
региони

1

Реализирани енергийни
спестявания в предприятията в
резултат от изпълнените проекти

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

ежегодно

ИСУН 2014-2020
Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

ежегодно

МИЕ
Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

На две години

ИСУН 2014-2020, АУЕР
МWh

ЕФРР

Слабо развити
региони

325 000

тонове
CO2
екв.

ЕФРР

Слабо развити
региони

99 500

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

На две години

(дейност 1 и 2)
6

Намаление на емисиите на
парникови газове в следствие на
изпълнените проекти (дейност 1)

НСИ
Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

На две години
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Планирана финансова подкрепа
Вид бенефициент

Вид подкрепа

Съществуващи предприятия

Безвъзмездна помощ

АУЕР, МИЕ

Безвъзмездна помощ

Планирани финансови инструменти
Конкретните финансови инструменти (в случай, че са приложими) в рамките на
Инвестиционен приоритет 3.1. ще бъдат определени допълнително след
приключване на предварителната оценката относно прилагането на финансовите
инструменти, която съгласно чл. 37 от Регламент 1303/2013 г. има за цел да
установи пазарни дефекти или неоптимални инвестиционни ситуации, съответно
нужда от инвестиции, възможности за участие на частния сектор и вследствие на
това създаване на добавена стойност чрез въпросния финансов инструмент.
При предоставянето на всякакъв вид помощ ще се спазва европейското
законодателство за държавните помощи и ще се прави проверка за липса на
двойно финансиране.
2.3.2.

Инвестиционен приоритет 3.2.: „Ресурсна ефективност”

В съответствие с Тематична цел 6 „Опазване на околната среда и насърчаване на
ефективното използване на ресурсите“ и съгласно идентифицираните нужди на
национално ниво в рамките на ОПИК 2014-2020 г. този инвестиционен приоритет
включва подкрепа за повишаване ресурсната ефективност на предприятията,
включително принос към критерии по приоритетна област „Околна среда“ на
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.
Специфична цел 3.2.: Повишаване на ресурсната ефективност на МСП с
минимум 0.4% до 2023 г.
Очаквани резултати
Този инвестиционен приоритет е насочен към повишаване на ресурсната
ефективност и информираност на предприятията относно възможностите й чрез
подкрепа на дейности свързани с увеличаване оползотворяването на отпадъци и
намаляване на тяхното образуване, намаляване разходването на суровини и
материали чрез пилотни и демонстрационни инициативи. Очакваните резултати
са пряко свързани с повишаването на ресурсната ефективност на подкрепените
предприятия, а от там и на производствения сектор и икономиката като цяло,
като ще допринесат за изпълнението на съответната цел по НСНМСП52.
Таблица 2-11: Специфични за програмата индикатори за резултат за ЕФРР
№

52

Индикатор

Мерна
единица

Категория
регион

Базова
стойност

Базова
година

Целева
стойност
(2023)

Източник
на
данните

Честота
на
отчитане

В НСНМПС има заложена цел за увеличаване на МСП с мерки за ефективност на ресурсите ( 28 000 МСП)
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1

Дял на МСП с
мерки за
ефективност на
ресурсите

%

Слабо
развити
региони

85%

2013

85,4%53

SBA
НСИ

На
две
години

Дейности за подкрепа от инвестиционния приоритет
Подкрепата в рамките на инвестиционния приоритет ще бъде съсредоточена, без
да се ограничава, до:


подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване
ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или
групи
предприятия.

В рамките на пилотните и демонстрационните инициативи за повишаване
на ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи
предприятия ще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната ефективност и
устойчиво използване на суровините: внедряване на високо-технологични и ИКТ
решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване
използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на
отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни
приложения; внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна на
морално остаряло и ресурсоемко оборудване; внедряване на иновационни
производствени материали и повишаване използването на рециклируеми
материали, вкл. и чрез инвестиции за пригаждане на съществуващото оборудване
към характеристиките на новите продукти. Относно резултатите ще бъде
приложено изискване за разпространение с цел мултиплициращ ефект и ефект на
капитализиране (capitalization).
Очакваният принос от тези дейности се изразява в подобряване на
информираността относно ефективното използване на ресурсите в подкрепените
МСП, което постепенно да доведе до подобряване ефективността на
производствените процеси, намаляване себестойността на продукцията им и
повишаване на тяхната конкурентоспособност.
Основни целеви групи: МСП, организации на МСП, клъстери, индустриални
зони, МИГ.
Типове бенефициенти: МСП от преработващата промишленост.
Териториален обхват: мерки и дейности в рамките на този инвестиционен
приоритет ще се реализират на територията на цялата страна.
Водещи принципи за избора на операции:
При избора на операции в рамките на инвестиционния приоритет следва да се
спазват следните водещи принципи:
 предоставянето на финансиране ще се осъществява в съответствие със
стратегическите документи и нуждите, идентифицираните в тях,
процедурите, установени в националното законодателство и вътрешните
процедури на Управляващия орган;
 ефективност и ефикасност на инвестициите - избраните операции следва да
отговарят в пълна степен на целите на оперативната програма. Водещи при
Съгласно НСНМСП: 28 000 МСП трябва да предприемат мерки за ефективност на ресурсите. 122 МСП,
които ще бъдат подкрепени по ОПИК 2014-2020 г. представляват 0.4% от оставащите МСП, които трябва да
предприемат мерки за ефективност на ресурсите.
53
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избора на механизъм за изпълнение на операциите следва да бъдат
постигане на максимална ефективност, както и намаляване на
административната тежест за потенциалните бенефициенти;
устойчивост на инвестициите – осигуряване на устойчивост на
постигнатите резултати и след приключване изпълнението на проекта;
принцип на устойчиво развитие – при финансирането на операциите по
ОПИК УО гарантира спазването на принципа за устойчиво развитие,
установен в член 3, параграф 3 от ДЕС, както и спазването на
задължението за интегриране на изискванията за опазване на околната
среда съгласно член 11 и на принципа „замърсителят плаща“, предвиден в
член 191, параграф 2 от ДФЕС. При избора на проекти ще се гарантира
насочване на инвестициите към най-устойчивите варианти с найефективно използване на ресурсите;
смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване
към тях – при избора на операции, Управляващият орган ще следи за
недопускане на вредно въздействие върху климата от изпълнението на
операциите;координация и синергия – координиране между различните
отделните оперативни програми на национално ниво, хоризонталните
програми и другите инструменти на съюза с цел постигане на максимален
синергичен ефект и недопускане на двойно финансиране;
принцип на партньорство и прозрачност – критериите за избор на операции
подлежат на одобрение от комитета за наблюдение на оперативната
програма;
принцип на равните възможности – насърчаване на равните възможности
за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания
чрез интегрирането на принципа на недискриминация.
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Таблица 2-12: Общи и специфични индикатори за продукт за ЕФРР
№

Индикатор (име на
индикатора)

Мерна
единица

Фонд

Категория регион

Целева
стойност

Източник на данни

Честота на отчитане

(2023)
1

2

3

4

5

6

Реализирани пилотни и
демонстрационни
инициативи (дейност 1)

Брой

Реализирани проекти на
МСП в партньорство
(Дейност 2)

Брой

Подкрепени български
МСП, вкл. МСП -членове
на клъстерите и
асоциациите по Дейност 1
(Дейност 1 и Дейност 2)

Брой

Подкрепени проекти демонстрационни,
пилотни и в партньортсво
(всички дейности)

Брой

Реконструирани
съществуващи инсталации
или новоизградени такива,
използващи безотпадни
технологии (всички
дейности)

Брой

Използване в

% от

ЕФРР

Слабо развити
региони

10

НСИ

Веднъж годишно

ИСУН 2014-2020
Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

ЕФРР

Слабо развити
региони

22

НСИ

Веднъж годишно

ИСУН 2014-2020
Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

ЕФРР

ЕФРР

ЕФРР

ЕФРР

Слабо развити
региони

122

Слабо развити
региони

32

Слабо развити
региони

16

Слабо развити

60%

ИСУН 2014-2020

Веднъж годишно

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

ИСУН 2014-2020

Веднъж годишно

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

ИСУН 2014-2020

На две години

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020

ИСУН 2014-2020

На две години
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производството на
вторични/рециклирани
суровини (за проектите
свързани с увеличаване на
използването на
вторичните/рециклирани
суровини по Дейност 1 и
2)

произведената
продукция

региони

Годишни отчети за напредъка по изпълнение на
ОПИК 2014 – 2020, оценка на ОПИК 2014 - 2020
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Планирана финансова подкрепа
Вид бенефициент
МСП

Вид подкрепа:
Безвъзмездна финансова помощ

Конкретните финансови инструменти (в случай че са приложими) в рамките на
Инвестиционен приоритет 3.2. ще бъдат определени допълнително след
приключване на предварителната оценка относно прилагането на финансовите
инструменти, която съгласно чл. 37 от Регламент 1303/2013 г. има за цел да
установи пазарни дефекти или неоптимални инвестиционни ситуации, съответно
нужда от инвестиции, възможности за участие на частния сектор и вследствие на
това създаване на добавена стойност чрез въпросния финансов инструмент.
При предоставянето на всякакъв вид помощ ще се спазва европейското
законодателство за държавните помощи и ще се прави проверка за липса на
двойно финансиране.
Кръстосано финансиране: До 10% от разходите по настоящата приоритетна ос
могат да бъдат финансирани по правилата за допустимост, прилагани за
Европейския социален фонд, при условие че посочените разходи са необходими
за доброто изпълнение на съответната операция и са пряко свързани с нея.
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2.3.3.

Рамка за изпълнение на приоритетната ос

Таблица 2-13: Рамка за изпълнение на приоритетна ос 3

Приоритетна
ос

ПО 3

ПО 3

ПО3

ПО 3

Вид индикатор

Финансов

За продукт

Implementation step

За продукт

Наименование на индикатора

Серифицирани разходи

Мерна
единица,
когато е
приложимо
млн. евро

Подкрепени от оста български предприятия (на база
сключени договори, вкл. с крайни получатели по
финансови инструменти) за енергийна и ресурсна
ефективност, вкл. фирмите-членове на подкрепените
клъстери

Брой

Има ли стартирали дейности по Фаза 2 на проекта за
междусистемна газова връзка на територията на
България

Да/не

Изградена междусистема газова връзка на
територията на България

Брой

Фонд

Категория
регион

Междинна стойност
(2018)

Целева стойност (2023)54
Източник на данни
М

ЕФРР

ЕФРР

ЕФРР

ЕФРР

Ж

Общо

Слабо
развити

15% от бюджета на
оста или правилото
N+3

340

Слабо
развити

52

522

Слабо
развити

Да

Слабо
развити

НП

ИСУН 2014-2020

Годишни отчети за напредъка по
изпълнение на ОПИК 2014 – 2020, оценка на
ОПИК 2014 - 2020
ИСУН 2014-2020

Годишни отчети за напредъка по
изпълнение на ОПИК 2014 – 2020, оценка на
ОПИК 2014 - 2020
НП

Проектна документация

Описание на
приложимостта на
индикатора, когато е
подходящо
Приложим е за цялата
Ос

Приложим е за цялата
Ос

Приложим е за ИП 2.1

Годишни отчети за напредъка по
изпълнение на ОПИК 2014 – 2020
1

ИСУН 2014-2020

Приложим е за ИП 2.1

Годишни отчети за напредъка по
изпълнение на ОПИК 2014 – 2020, оценка на
ОПИК 2014 - 2020

Допълнителна информация за рамката за изпълнение:
Междинните стойности на финансовите индикатори и индикаторите за продукт са заложени въз основа на опита придобит през програмния период 2007-2013 г. и научените уроци, като е отчетено,
че проектите, свързани с доразвитие/изграждане на инфраструктура ще стартират в началото на програмата, поради по-дългия срок необходим за изпълнението им, като се очаква ОПИК 2014-2020 да
стартира едва в края на 2014 г.

54

Целевите стойности трябва да са представени общо (м+ж) или разбито по пол.
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Приоритетна ос 4 - Техническа помощ

2.4.

През програмен период 2007-2013 г. Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” подпомага управлението, изпълнението, мониторинга и контрола по
дейностите на програмта, 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 и публичност. Приоритетната ос покрива
следните области на въздействие:


Област на въздействие 5.1. Подкрепа за управлението, изпълнението,
мониторинга и контрола на оценката на Оперативната програма.



Област на въздействие 5.2. Други дейности по изпълнението на
Оперативната програма.

През програмен период 2014-2020 г. приоритетната ос ще подкрепя още пофокусирано успешното и добро управление на интервенциите по оперативната
програма и ще надгради капацитета в УО и бенефициентите. Реализацията на тази
подкрепа е конкретизирана чрез мерки за постигането на следните специфични
цели:

Техническа помощ

1. Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с
програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК
съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики;
2. Предоставяне на адекватна и навременна информация и информиране на
обществото относно възможностите за финансиране по ОПИК, критериите,
правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение;
3. Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението
на програмата и по-доброто използване на финансовите й ресурси.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.1.: Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на
дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката
и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите
добри практики
Съществено предизвикателство е запазването и допълнителното укрепване на
капацитета на Управляващия орган, предвид необходимостта от паралелно
управление до 2015 г. на ОПРКБИ 2007-2013 г. и в последствие задълженията по
приключване на програмата (closure) и максимално ранния старт на изпълнението
на ОПИК 2014-2020 г. Дейностите по приключване на текущата програми са
значителни и времеемки, като липсва опит от предхождащ 2007-2013 г. период в
България. Това налага продължаване на инвестициите в човешките ресурси от
системата. Ще следва да се повиши допълнително квалификацията и мотивацията
на служителите в УО и да се търси устойчивост и стабилност на структурите и
изградения капацитет, включително чрез мерки за ограничаване на текучеството
на човешкия ресурс. В тази връзка, УО е предприел необходимите стъпки за
системен подход към капацитета на УО, чрез извършване на цялостен анализ
следвайки препоръчания от ЕК подход във връзка с доброто управление структури, човешки ресурс, системи и инструменти. Във финална фаза е
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възлагането на обществена поръчка, която покрива както разработване на
актуализирана организационна стратегия, анализ и оценка на организационната
структура и наличния административен капацитет, така и анализ и оценка на
потребностите от обучение в средносрочен план, разработване и изпълнение на
цялостна програма за обучение на служителите.
През периода 2007-2013 г. на национално ниво са идентифицирани слабости в
обществените поръчки и държавните помощи, което засяга и ОПИК 2014-2020 г.,
адресирането на които изисква средства в рамките на техническа помощ. През
настоящия период бяха идентифицирани пропуски в капацитета за наблюдение и
оценка на програмите, което от своя страна предпостави забавяне на
необходимите действия за препрограмиране. В период 2014-2020 г. подобни
процеси могат да доведат до загуба на резерва за изпълнение, т.е. практическо
намаляване на предвидените средства извън правилото n+3. Друг тясно свързан
елемент е доизграждането на надеждна рамка за осигуряване със статистическа
информация по зададените индикатори и гарантиране на интегритета на
системата от индикатори, вкл. ясни източници на информация и методи за
изчисляване, остойностяване и др. В новия период ще е необходимо да се
подкрепят и дейностите, свързани с предварителните условия.
За да може техническата помощ да отговаря адекватно на променящите се
потребности на УО и Комитета за наблюдение в зависимост от новите
предизвикателства и изисквания, се предвижда прилагането на по-гъвкав подход
към планирането дейностите в сравнение с този от предишния програмен период.
Индикативните типове дейности включват:
Типове дейности за финансиране:


организиране работата и текущи разходи на Комитета за наблюдение;



общо и специфично обучение на персонала на УО (работни срещи,
семинари, обмен на добри практики и опит и др.);



финансиране на основни и допълнителни възнаграждения на експертите
(разходи за заплати и др.);



оценка на изпълнението на ОПИК (включително текуща оценка);



предоставяне на техническа подкрепа, консултации, изследвания, анализ и
проучвания, необходими за правилното управление, наблюдение, оценка и
контрол на ОПИК;



подкрепа на процесите на оценка и подбор на проекти (организация на
оценителни комисии, база данни от независими експерти, притежаващи
необходимата техническа експертиза, наемане на експерти, и др.),
независими оценки на проекти;



подкрепа за текущото наблюдение, финансовия контрол и одит
(включително проверки на място и свързаните с тях отчети, вътрешни
системи за наблюдение и контрол, организиране и провеждане на
процедури за обществени поръчки и др.), както и оценка на риска, мерки за
борба с измами, нередности, анти- корупция;



разходи за поддръжка на офиси и за пътувания на персонала, участващ
пряко в програмирането, управлението, наблюдението, оценката и
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контрола на ОПИК, включително в случаите на възлагане на част от
дейностите (outsourcing);


доставка и поддръжка на комютъризирана информационна система
(хардуер и софтуер) и офис оборудване;



подкрепа за разходи във връзка с дейностите по приключване на ОП
(closure);



подкрепа за подготовката на документи за следващия програмен период
(консултации, проучвания, наръчници и др.).

Очаквани резултати
В резултат от дейностите ще се постигне ефективно, ефикасно и правилно
изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа за разумно
финансово управление и съгласно разпоредбите на европейското и националното
законодателство. Изпълнението ще е обусловено както от добрата структура и
организация на работата на Управляващия орган на ОПИК и неговите регионални
звена (включително система за оценка на риска), високата квалификация,
мотивация и ангажираност на служителите, така и от правилното функциониране
на Комитета за наблюдение по програмата.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.2.: Подпомагане на Управляващия орган за предоставяне
на адекватна и навременна информация и информиране на обществото относно
възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите
за участие и нейното изпълнение.
Проведените досега проучвания показват, че потенциалните бенефициенти се
нуждаят от по-целенасочена и актуална информация за практическите аспекти
при използването на европейските средства в България и по-конкретно за
процедурите за кандидатстване, възможностите за финансиране, подготовката на
проекти и други подобни въпроси, свързани със спецификата на програмата.
Следва да се обърне специално внимание на заключенията от проведените
проучвания по ос 5 на ОПРКБИ от периода 2007-2013 г. Според актуално
изследване55 непрекъснатите комуникационни усилия на УО на ОПРКБИ през
2012 г. са довели до значим положителен резултат – сред широката общественост
ОПРКБИ реализира най-голям ръст в разпознаваемостта в сравнение с всички
останали оперативни програми в последната година – 16%, т.е. дейностите по
информация и публичност са обхванали още 340 000 души. Въпреки това, нивото
на информираност по конкретни аспекти на програмата сред населението остава
ниско. Наблюдава се ясна профилираност на информационните потребности.
Очертават се три основни групи: с общ интерес към програмата, фирми с идеи за
проекти и група компании (или обединения от такива) в реално взаимодействие с
програмата (в т.ч. изпълнили проект). Необходимо да се отчита степента на
ангажираност с програмата и в съответствие с това – да се подбира
информационното съдържание, за постигане на по-висока степен на ефективност
на комуникационната дейност.

55

проведено от ЕСТАТ ООД през 2013 г.
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Налице е повишение в оценките за институциите, свързани с управлението на
програмата. Данните позволяват да се предположи, че е настъпила значителна
положителна промяна във взаимоотношенията между администрация и
бенефициенти. Сериозен принос за това вероятно имат закриването на
Междинното звено, опростяването на комуникацията, съкращаването на времето
за реакция и намаляването на документооборота. Оценките са още по-високи сред
изпълняващите или изпълнилите проект, което e индикация, че голяма част от
негативното отношение е отражение на недоверието към институциите изобщо, а
не е форма на критика конкретно към МИЕТ и Дирекция „ЕФК“. Необходима е
допълнителна комуникация, пряко свързана с механизмите на управление, така че
да се създаде внушение за прозрачност в работата и да се обясни, че всъщност
двете страни полагат усилия за изпълнението на една и съща обща цел –
подобряване на състоянието на българския бизнес и оттам – на стандарта на
населението като цяло.
Въпреки че сред широката общественост е регистриран значителен ръст в
интереса към интернет страницата на програмата, делът на посещавалите я не е
достатъчно висок - 10.7% от населението като цяло (ок. 673 000 души, за
сравнение – ок. 267 000 души до 2012 г.), което насочва към нужда от по-засилено
включване на този комуникационен канал в процесите не само на информация и
публичност, но и на съвместна работа и ангажираност с реалните и потенциалните
бенефициенти.
Перспективите за следващия програмен период са благоприятни. Делът на
фирмите, декларирали намерения за кандидатстване през 2014-2020 г. е 52%, а на
ИКТ и други организации – 80% от чувалите за ОПРКБИ. Налице е растяща
увереност на компаниите във възможностите на еврофинансирането и
преодоляване на първоначалните страхове.
По отношение на новата програма за иновации и конкурентоспособност
потенциалните бенефициенти имат конкретни изисквания, касаещи опростяване
на процедурите, подкрепа на предприятията за осигуряване на съфинансирането и
перспектива за развитие под формата на акцент върху сектори с потенциал.
Изпълнението на тези условия би довело до увеличаване на броя на кандидатите и
на успешно приключените проекти.
С най-голяма вероятност да кандидатстват при изпълнение на посочените условия
са фирмите, които и към момента са в някакво взаимодействие с програмата. От
гледна точка на комуникацията, това означава, че в следващия период една от
основните целеви групи на програмата следва да бъдат онези организации, които
по някакъв начин са били ангажирани с ОПРКБИ, независимо дали са
осъществили проект или само са кандидатствали и са били отхвърлен.
Типове дейности за финансиране:


организиране на публични и информационни събития – информационни
кампании, семирари, кръгли маси, конференции, изложби, изложения,
семинари за стимулиране на публичната подкрепа и отговорност за
предлаганите инвестиции.



разпространение на документация, информация и материали, свързана с
изпълнението на ОПИК;



актуализиране и поддръжка
комуникационен канал;

на

интернет

страница

като

ключов
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участия в предавания, разработване и разпространение на информационни
филми и клипове, реклами и други медийни събития;



публикации, бюлетини, брошури, постери, наръчници и др.;



анализи и допитвания до общественото мнение - фокус групи, анкети,
социологически проучвания и др.

Очаквани резултати
В резултат от изпълнението на дейностите ще бъде осигурена прозрачност на
процеса на изпълнение на ОПИК и популяризирането й сред най-широк кръг от
заинтересовани физически и юридически лица. Ще се създадат възможности за
повишаване информираността на широката общественост за ЕФРР (както и
финансирането от държавния бюджет и другите източници на финансиране,
включително МФИ, програми на ЕС като Хоризонт 2020 и COSME и др.) и ОПИК
през периода 2014-2020 г., привличане на обществения интерес, насърчаване към
участие с проекти, разясняване на възможностите и ползите от участието в
програмата и допълващи финасови източници, гарантиране на равнопоставеност и
откритост при нейното изпълнение.
Усилията по популяризацията на ОП „Конкурентоспособност” през 2007-2013 г.
имат като резултат значително подобряване на разпознаваемостта на програмата
сред широката общественост. Националните информационни кампании могат да
бъдат определени като успешни и с висока степен на полезност за участниците.
Събитията, обаче, привличат основно компании с конкретни намерения за
кандидатстване и известен проектен опит и затова е необходимо, от една страна,
обхватът им да бъде разширен. От друга страна, с увеличаване на
информираността на аудиторията нараства нейната критичност и затова е
необходимо особено внимание към подбора на съдържанието и формата на
информационните събития.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.3.: Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПИК
за участие в изпълнението на програмата и по-доброто (количествено и
качествено) използване на финансовите й ресурси.
Според анализ на ОПРКБИ от м. март 2014 г. масово бенефициентите споделят за
сериозни проблеми с подготовката и изпълнението на проектите. Към момента, в
края на програмния период, бенефициентите все още не са в състояние да
подготвят и управляват сами проектите си и често ползват консултантска помощ.
Това от друга страна е индикация за необходимостта от допълнително намаляване
на административна тежест на програмата, а от друга - за натрупания сериозен
опит на консултантския сектор в България. В този смисъл, друг индикатор за
капацитета на бенефициентите е фактът, че едва едва 13% от всички приключили
договори за безвъзмездна финансова помощ са приключили съгласно срока на
договора. Данните са достатъчно показателни и от тях може да бъде направен
изводът, че бенефициентите все още нямат капацитет да планират и изпълняват
проектите си в предварително договорените срокове.
Като цяло, досегашният опит на Управляващия орган при планирането и
предоставянето на подкрепа за развитие на капацитета на бенефициентите през
2007-2013 г. позволява да бъдат формулирани следните основни
предизвикателства:
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1) Постигане на съвпадение между предлагането и търсенето, т.е. адресиране на
строго специфичните нужди както на бенефициентите, така и на потенциалните
бенефициенти. Ключова предпосатвка затова е предварителната подготовка,
проучване и систематизиране на нуждите и най-вече очакванията.
2) Идентифициране, отчитане и целенасочени услилия за минимизиране на
„типични” грешки, неточности, нередности и празнини, допускани от
бенефициентите, както на фазата на разработването на проектите, така и на фазата
на тяхното изпълнение и отчитане. Съществената насока за работа е системния
подход към „типичните” грешки, добрата и регулярната външна комуникация и
вътрешна координация в УО за стандартизиране на методите за работа, пълно
уеднаквяване на подхода при наличие на прецеденти, ясни и недвусмислени
отговори на въпроси и искания за уточняване.
3) Съобразяване със специфичните реални потребности и капацитета на отделните
групи бенефициенти (микро-предприятия, малки и средни предприятия, големи
предприятия, институционални бенефициенти), ключови партньори (други УО,
публични институции, организации на бизнеса, т.н.), където е приложимо дори
отчитайки секторните специфики. Фокусирането на програмата и акцентът върху
резултатността изискват строго диференциран подход. Ще е необходима подкрепа
за дейности, адресиращи трудностите на отделните групио бенефициентите на
ОПИК при приоритизиране на потребностите им, както и при идентифицирането,
обосновката, разработването и изпълнението на проекти. Важен въпрос, към
който също ще се насочи вниманието, е създаването на предпоставки и разбиране
за ролята на партньорството както на бизнеса с бизнес, така и с науката,
публичните институции и неправителствения сектор. Нужно е и по-задълбочено
разбиране на значението и ролята на финансовите инструменти.
Типове дейности за финансиране:


консултантска помощ за идентифициране на проектни идеи и подготовка
на проектни предложения, съответстващи на целите и пироритетите на
ОПИК, разработване и поддържане на списък с „готови за финансиране”
проекти;



организиране на обучения, обучителни материали и др., конкретно
предназначени и свързани с улесняването на изпълнението на ОПИК по
теми като енергийна ефективност за предприятията, финансови
инструменти, допълняемост с други програми и инструменти на ЕС, връзка
на иновациите с бизнес развитието и др.;



изготвяне и изпълнение на оценки, анализи и планове за действие за
укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПИК;



идентифициране, адаптиране и прилагане на добри практики от други
държави-членки на ЕС, съвместни инциативи и модели в подкрепа на
капацитета на бенефициентите, ползвайки външен или предходен опит;



дейности за изграждане и укрепване на партньорства, имащи за цел
подобряване предоставянето на бизнес-услуги и улесняване на
сътрудничеството между бизнеса, бизнеса и науката, социалноикономическите, регионални и други подходящи партньори.
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Очаквани резултати
Развитието на капацитета на бенефициентите ще допринесе за постигането на
съществен напредък както в усвояването на ресурсите, така и в крайна сметка и
което е по-съществено – за постигане на целите на ОПИК.
Таблица 2-14: Специфични за програмата индикатори за резултат (по
специфични цели)
№

Индикатор

Мерна
единица

СЦ1

Дял на служителите на
УО, вкл. регионалните
звена,
които
са
повишили
своята
компетентност

СЦ2

СЦ3

Базова
стойност

Базова
година

Целева
стойност
(2022)*

Източник
на данни

Честота
отчитане

на

%

2014

100%

Проучване

Два пъти по
време
на
програмния
период

Ниво на обществена
осведоменост за ОПИК
като
цяло
и
за
отделните процедури

%

2014

51%

Проучване

Два пъти по
време
на
програмния
период

Ниво на задоволеност
на бенефициентите на
ОПИК от обучения и
техническа подкрепа

%

2014

75%

Проучване

Два пъти по
време
на
програмния
период

*Целевата стойност може да има количествено или качествено изражение

Таблица 2-15: Индикатори за продукт ЕФРР (по приоритетна ос)
№

Индикатор

Мерна единица

Целева
(2022)*

стойност

Източник на данни

Обучени служители на УО, вкл.
регионални звена

Бр.

250

Годишни доклади

Обучени и консултирани
бенефициенти

Бр.

800

Годишни доклади

Анализи, проучвания и др.
консултантска подкрепа

Бр.

50

Годишни доклади

Проведени информационни
кампании и публични събития

Бр.

30

Годишни доклади

Проведени заседания на Комитета
за наблюдение

Бр.

18

Годишни доклади

Извършени вътрешни и външни
оценки

Бр.

6

Годишни доклади

* попълването на целевата стойност не е задължително за техническа помощ
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ФИНАНСОВ ПЛАН НА ОПИК 2014-2020 Г.

3.

Таблица 3-1: Финансов план на оперативната програма, даващ годишния ангажимент на Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР) в оперативната програма (в евро) по категории региони*

Категория регион

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Общо

149 505 947

157 163 836

165 546 176

172 430 292

179 190 197

185 789 829

192 192 507

1 201 818 784

ЕФРР
Слабо развити региони
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Таблица 3-2: Финансов план на оперативната програма, показващ сумата на общото финансово разпределение на всеки фонд в
оперативната програма, национално финансиране и съфинансиране по приоритетни оси за целия програмен период (в евро)

ПО
Технологично
развитие
иновации

Категория
База за
Европейско
регион
изчисление на финансиране
подкрепата от
ЕС

Национален
принос

Индикативно разпределение
националния принос

по–слабо
развити
региони

(b) (= (c) + (d))

Национално
публично
финансиране

Национално
частно
финансиране

(c)

(d)

(a)

на Общо
финансиране

(e) = (a) + (b)

Степен на съ- Информация
финансиране

Принос
на ЕИБ

(f) = (a)/(e)

Друго
финанси
ране

1:
Слабо
и развити

85%

250 990 170

44 292 383

44 292 383

295 282 553

0,85

НП

НП

ПО
2:
Предприемачество Слабо
и капацитет за развити
растеж

85%

613 071 510

108 189 090

108 189 090

721 260 600

0,85

НП

НП

ПО 3: Енергийна и
Слабо
ресурсна
развити
ефективност

85%

302 333 636

53 352 996

53 352 996

355 686 632

0,85

НП

НП

ПО 4: Техническа Слабо
помощ
развити

85%

35 423 468

6 251 201

6 251 201

41 674 669

0,85

НП

НП

1 201 818 784

212 085 670

212 085 670

1 413 904 454

0,85

НП

НП

ОБЩО:
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Таблица 3-3: Разпределение на финансовия план на оперативната програма по приоритетна ос, фонд, категория регион и
тематичната цел за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионен Фонд (Таблица 18b 19) (Член 87 (d) (ii) от Общия регламент) (в евро)
Приоритетна ос

Фонд

ПО 1: Технологично развитие и
иновации

ЕФРР

ПО 2: Предприемачество и
капацитет за растеж

ЕФРР

ПО 3: Енергийна и ресурсна
ефективност

ЕФРР

ЕФРР

ПО 4: Техническа помощ
ОБЩО

ЕФРР

Категория регион
слабо развити

слабо развити

слабо развити

слабо развити

слабо развити

Тематична цел

Подкрепа на Съюза

Национално участие

Общо финансиране

ТЦ 1: Засилване на
научноизследователската
дейност, технологичното
развитие и иновациите.

250 990 170

44 292 383

295 282 553

ТЦ 3: Повишаване на
конкурентоспособността на
малките и средните предприятия.

613 071 510

108 189 090

721 260 600

ТЦ 4: Подкрепа за
преминаването към нисковъглеродна икономика във
всички сектори

271 197 006

47 858 296

319 055 302

ТЦ 6: Опазване на околната среда
и насърчаване на ресурсната
ефективност

31 136 630

5 494 700

36 631 330

НП

35 423 468

6 251 201

41 674 669

1 201 818 784

212 085 670

1 413 904 454

Забележка: Насоките за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна
политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика за рибарство за периода 2014-2020 г. предвиждат за всяка програма да се
идентифицират адекватен брой цели, ориентирани към изпълнение на изискванията за интеграция на ПОС и ПИК в петте ЕСИФ, като се
гарантира че те съдържат необходимите количествени показатели, спрямо които впоследствие да се измерва напредък. Според методологията
по кодове за определяне на размера на средствата в подкрепа на целите, свързани с изменението на климата, по ОПИК са изчислени 15%.
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ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

4.

В координация и съгласуваност със Споразумението за партньорство Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. планира да допринася
за прилагането на инструментите на интегрирания териториален подход. Чрез тях
по линия на ОПИК 2014-2020 г. ще се цели постигането на конкурентоспособна и
устойчиво развиваща се икономика в териториите с изведени в СП „тесни места”
за преодоляване и нужди за развитие, свързани със създаването на устойчива
заетост, повишаване на доходите на местното население и използването на
местния потенциал за растеж.
Чрез прилагането на интегрирания подход за териториално развитие ще се
подпомогне целенасоченото, т.е. в най-голяма степен съобразено с конкретните
местни нужди и възможности за растеж и устойчиво инвестиране на средства от
ОПИК 2014-2020 г., при спазване на принципите за допълняемост, концентрация
и целесъобразност, и ефективност и ефикасност на средствата. Интегрираният
подход осигурява по-добър достъп до възможностите за финансиране на местния
бизнес, допринася за насърчаването на партньорствата и развитието на
многостепенното управление.
Съгласно СП за периода 2014-2020 г. България програмира и ще прилага следните
механизми на териториалния подход за справяне с териториалните
предизвикателства:


инструмент „Интегрирани териториални инвестиции” (ИТИ) посредством
пилотно прилагане на Интегрирана териториална инвестиция за
Северозападен регион (ниво NUTS II), идентифициран като най-слабо
развит на територията на целия ЕС;



инструмент „Водено от общността местно
включително ВОМР с многофондово финансиране;



инвестиции за стимулиране на устойчивото градско развитие;



европейско териториално сътрудничество, в т.ч. по Дунавската стратегия
на ЕС.

развитие”

(ВОМР),

Приносът на ОПИК 2014-2020 г. за изпълнението на гореизброените инструменти
е съобразен, от една страна, с тематичните цели в обхвата, на които ще
финансира, приоритетите, целите и индикаторите за изпълнение на програмата, и
от друга страна, със спецификите на идентифицираните територии, на база които
ще се постигне успешният им преход към интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж.
Воденото от Общността местно развитие
Съгласно СП 2014-2020 г. определените за целенасочено въздействие по линия на
ВОМР територии са на база географски характеристики и идентифицирани
социално-икономически дисбаланси:


територии в риск – демографски, икономически и екологичен - с
прогресивното намаляване на населението и нереализиран икономически
потенциал;



планинските, граничните и селските територии;
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териториите за опазване на ландшафта, природните и културни ценности;



черноморското и дунавското крайбрежие.

По ОПИК 2014-2020 г. се предвижда финансирането на проекти в рамките на
интегрираните стратегии за местно развитие, които са:


определени за многофондово финансиране от местната инициативна група;



разработени съобразно спецификите на конкретната територия и в унисон
с целите, приоритетите и инициативите на Европа 2020;



одобрени за изпълнение от структурата, която на национално ниво ще
изпълнява функциите по координация и мониторинг на изпълнението на
инструмента ВОМР;



имат заложени приоритети, цели и мерки за изпълнение в следните
направления:



насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на иновации
(Тематична цел 1);



повишаване на конкурентоспосбността на местните икономики и
възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация,
алтернативни дейности и устойчиво производство (Тематични цели 3 и 6);



ще се изпълняват в съответствие с приоритетите и целите на ОПИК 20142020 г.

Основните резултати, които се очакват от подкрепата на проекти на местно ниво
по инструмента ВОМР, са свързани с:


трансфер на знания и технологии на местно ниво чрез инвестиции за
повишаване на капацитета на МСП за пазарно развитие,
производителността на труда и намаляване на енергоемкостта и
ресурсоемкостта на производството на тези територии;



насърчаване на иновационната активност, разработването и внедряването
на иновации от и на тези територии, както и насърчаване на частните
инвестиции в научни изследвания и иновации;



подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване
създаването на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост
на местното население и възможности за повишаване на доходите му.

Съгласно Споразумението за партньорство за ОПИК 2014-2020 г. е предвидено
ОПИК 2014-2020 г. да допринесе с до 5% от бюджета си за многофондово
финансиране на инструмента ВОМР при наличие на съответна качествена
стратегия за местно развитие, която кореспондира с приоритетните сфери на
финансиране по ОПИК 2014-2020 г. и определени проекти от съответната местна
инициативна група.
Цялостното прилагане на инструмента ВОМР ще бъде регулирано в специален
нормативен акт, изготвен от Министерския съвет, който ще очертае рамката за
изпълнение на механизма, като определяне на основните структури в процеса,
връзката между тях, отделните функции, права и отговорности, включително и
тези на местните инициативни групи. В този нормативен акт ще бъде определена
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структурата, която на национално ниво ще изпълнява функциите по координация
и мониторинг на изпълнението на ВОМР.
Устойчиво градско развитие
По линия на ОПИК 2014-2020 г. ще се търсят възможности за допълняемост на
дейности по определените икономически зони за въздействие според разработени
и одобрени Интегрирани градски планове за възстановяване и развитие (ИПГВР)
в градовете извън обхвата на дефиницията за селски район.

Устойчиво градско
развитие

Интегрирани териториални инвестиции
Съгласно СП за периода 2014-2020 г. България предвижда прилагането на
инструмента ИТИ. Пилотно е планирано изпълнението на Интегрирана стратегия
за териториално развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.
ОПИК 2014-2020 г. ще допринася за икономическото съживяване на региона чрез
инвестиции за , повишаване на конкурентоспособността на предприятията,
развитие на предприемачеството и промишлеността, както и възможности за
иновационни дейности и подкрепяща среда.

ИТИ за
Северозападен
регион за
планиране

Ще се подпомагат мерки и проекти от Стратегията, които ще се изпълняват в
съответствие с приоритетите и целите на ОПИК 2014-2020 г.
Очакваните резултати от приноса на ОПИК 2014-2020 г. за ИТИ за развитието
на Северозападния район са свързани със:


създаване на нови предприятия в региона и развитие на производствените
мощности;



стимулиране на предприемачеството и регионалната специализация;



реализиране на трансфер на технологии и иновации за икономическо
оживяване и устойчиво развитие на региона.

Междурегионални и транснационални действия
Съгласно СП за периода 2014-2020 г. в обхвата на ОПИК 2014- 2020 г. попадат
следните приоритетни сфери за териториално сътрудничество:


Стимулиране на предприемачеството, преодоляване на структурните
проблеми и повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на
предприемачеството - нови технологии и бизнес модели за стимулиране на
иновациите, създаване на мрежи между изследователските и технологични
центрове в бизнес сектора, сътрудничество в подкрепа на МСП и човешкия
капитал.



Опазване на природното и културното богатство – най-вече във връзка със
„зелен“ растеж и икономика и устойчив туризъм.



Разработване на съвместни планове, координирани инвестиции, действия и
системи, насочени към ресурсна ефективност, насърчаване на адаптацията
към изменението на климата и превенция и управление на риска.

Интервенциите, които ОПИК 2014-2020 г. ще подпомага по цел „Инвестиции за
растеж и работни места” и „Европейско териториално сътрудничество” ще се
програмират и изпълняват по начин, осигуряващ синергичен ефект и
допълняемост между тях.
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Макро-регионални и морски стратегии
По линия на ОПИК 2014-2020 г. ще се търсят възможности за допълняемост на
дейности в изпълнение на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на
Дунавския район. Съответстващите приоритетните области за сътрудничество
между ОПИК 2014-2020 г. и Стратегията за Дунавския район са свързани с:


Насърчаване на по-устойчива енергия (приоритетна ос 2);



Насърчаване на културата
(приоритетна ос 3)



Развие на „общество на знанието” (научни изследвания, иновации,
образование и ИКТ) (приоритетна ос 7);



Развитие на конкурентоспособността на предприятията (приоритетна ос 8).

и

туризма,

контактите

между хората

В териториалния обхват на Програмата за трансгранично сътрудничество
„Черноморски басейн“ попадат два от регионите за планиране – Североизточен и
Югоизточен. Програмата ще има синергичен ефект със Стратегията на ЕС за Син
растеж и Конвенцията за защита на Черно море от замърсяване (Букурещката
конвенция).
България и в частност ОПИК 2014-2020 г. отдава изключително значение на
изпълнението на целите на Интегрираната морска политика и Стратегията на ЕС
за „син растеж“. Като Черноморска и Дунавска държава страната притежава
потенциал за изпълнение на „сините“ политики и стратегията на ОПИК е да ги
подкрепя в сферите на приложимите инвестиционни приоритети. В допълнение,
МИЕ участва в специално създадения координационен механизъм към МТИТС.
Създадена е междуведомствена работна група по интегрирана морска политика,
обединяваща всички участници в процеса на планиране и изпълнение на сините
политики.
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СПЕЦИФИЧНИ

НУЖДИ НА НАЙ-БЕДНИТЕ ГЕОГРАФСКИ
ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, ИЗЛОЖЕНИ НА НАЙ-ГОЛЯМ РИСК

5.

РАЙОНИ

И

В Споразумението за партньорство на Република България като елемент на
интегрирания подход за териториално развитие се предвижда адресиране на
специфичните нужди на географски области, които са най-засегнати от бедността
или на целевите групи с най-висок риск от дискриминация или социално
изключване.
Приносът на ОПИК 2014-2020 г. за адресиране на изведените проблеми ще бъде
косвен, чрез:


подкрепа за създаване на нови предприятия и развитието на съществуващи,
които ще осигуряват уствойчиви работни места за лица, включително
икономически неактивни и дълготрайно безработни лица;



изпълнението на мерки, които водят до повишаването на доходите на лица
и подобряване на качеството им на живот;



приланае на принцип на равните възможности при избора на операции –
насърчаване на равните възможности за всички, включително
възможностите за достъп за хора с увреждания и спазването на принципа
за достъпност (предотвратяване на всякаква дискриминация на основата на
увреждане);



принос за изпълнението на интегрирани стартегии за местно развитие по
механизма ВОМР и Интегрираната стратегия за териториално развитие на
Северозападен район.
СПЕЦИФИЧНИ

НУЖДИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, КОИТО СА С
ПОСТОЯННО НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРИРОДНИ ИЛИ ДЕМОГРАФСКИ УСЛОВИЯ

6.

Съгласно планираното в Споразумението за партньорство на Република България
целенасочена подкрепа ще бъде предоставяна за два типа райони:


райони
с
изключително
(обезлюдяване и застаряване);



райони с неблагоприятни природни условия и затруднена достъпност
(основно планински)

негативни

демографските

тенденции

Приносът на ОПИК 2014-2020 г., насочен към тези територии бъде чрез
подкрепата на мерки и дейности съгласно интегрирани стартегии за местно
развитие по механизма ВОМР и Интегрираната стратегия за териториално
развитие на Северозападен район.
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7.

ВЛАСТИ

И ОРГАНИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОДИТ И
РОЛЯ НА ПАРТНЬОРИТЕ

В настоящия раздел са разписани властите и органите, отговарящи за
управлението, контрола и одита.
Таблица 7-1: Идентификация и контакти за връзка със съответните
компетентните органи

Тип орган

Име на компетентния орган, отдел
или сектор, където е приложимо

Ръководител на компетентния
орган (позиция)

Управляващ орган

Главна
дирекция
„Европейски
фондове за конкурентоспособност”
(ГД”ЕФК”), МИЕ

Главен директор на ГД”ЕФК”

Сертифициращ орган (ако
е приложимо)

Дирекция
„Национален
фонд”,
Министерство на финансите

Директор
на
дирекция
„Национален фонд”, МФ

Одитен орган

Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от ЕС” (ИА”ОСЕС”)

Изпълнителен
ИА”ОСЕС”

Орган, към който ще се
извършват плащания от
Комисията

Дирекция
„Национален
фонд”,
Министерство на финансите

Директор
на
дирекция
„Национален фонд”, МФ

директор

на

В съответствие с принципа за споделено управление страната членка и Комисията
са отговорни за управлението и контрола на оперативните програми. Страната
членка има водеща роля в този процес относно изпълнението и контрола на
оперативните програми чрез системите за управление и контрол. За да се засили
ефективността на контрола върху избора и изпълнението на операции и
функционирането на системите за управление и контрол функциите и
процедурните правила за работа на Управляващия орган ще бъдат подробно
разработени от УО на ОП в съответствие с изискванията на регламентите на ЕК за
периода 2014-2020 г.
Управляващият орган носи основната отговорност за ефективното и ефикасно
изпълнение на ЕСИФ и по този начин изпълнява редица функции, свързани с
подготовката, управлението и мониторинга на програмата, финансовото
управление и контрол, избора на операциите и изпълнението на мерки за
информация и публичност на оперативната програма в съответствие с
изискванията на регламентите на ЕК. Съгласно Решение на МС №328/25.04.2012
г. и Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката
(МИЕ) функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г. ще бъдат изпълнявани от Главна
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД”ЕФК”) към МИЕ.
Комитетът за наблюдение осъществява мониторинг върху изпълнението на
оперативната програма. Функциите и процедурните правила за работата и
функциониране ще бъдат разработени от УО на ОП, съгласно изискванията на
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Общия регламент за фондовете към ОСР за периода 2014-2020 г. УО на
програмата ще изпълнява ролята на негов секретариат.
Сертифициращият орган е отговорен за изготвяне и представяне на ЕК на
сертифицирани декларации за разходи и на искания за плащане. Дирекция
„Национален фонд” към Министерство на финансите ще изпълнява функциите на
Сертифициращ орган за ОПИК 2014-2020 г.
Одитиращият орган е отговорен за гарантиране провеждането на одитите за
потвърждаване на ефективното функциониране на системата за управление и
контрол на оперативната програма. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
ЕС” ще изпълнява функциите на Одитиращ орган за ОПИК 2014-2020 г.
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8.

КООРДИНАЦИЯ

МЕЖДУ ФОНДОВЕТЕ, ЕЗФРСР, ЕФМДР, НА ДРУГИ
НАЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ИНСТРУМЕНТИ НА
СЪЮЗА КАКТО И С ЕИБ

Разграничаване и допълняемост на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” (ОПИК) и другите оперативни програми на национално
ниво.
Едно от предизвикателствата пред ефективното и ефикасно усвояване на
средствата от ЕСИФ е постигане на синергичен ефект от различните дейности в
рамките на отделните оперативните програми на национално ниво. Едновременно
с това е необходимо постигане на ясна демаркационна линия между отделните
оперативни програми, за да се избегне припокриване на мерки и допускане на
двойно финансиране. Цялостният механизъм и структурите, осигуряващи
координация между ЕСИФ и други национални и европейски инструменти за
финансиране са представени в специален раздел от Споразумението за
партньорство на Република България. На ниво ОПИК са идентифицирани
следните области на разграничаване и допълняемост с останалите оперативни
програми на България:
ОПИК и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж”
(ОПНОИР)
ОПИК и ОПНОИР са насочени към постигане на интелигентен растеж на
българската икономика. Всяка една от тях чрез взаимно-допълващи се аспекти
допринася за развитието на научно-изследователската дейност, технологичното
развитие и иновациите, което е определено като тематична цел 1 от Общата
стратегическа рамка на Европейски структурни и инвестиционни фондове (ОСР
на ЕСИФ). ОП НОИР се фокусира върху научно-изследователски и иновационни
дейности чрез развитие на центрове за върхови постижения и центрове за
компетентност (ПО1), съвместяващи научния капацитет с нуждите на бизнеса и
фокуса на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). От
своя страна ОПИК предвижда инвестиции в подкрепа на сътрудничеството между
бизнес и научната сфера както с дейности надграждащи инвестициите по ОП
НОИР – насърчаване на предприятията да ползват услугите на центровете, така и
с допълващи дейности за сътрудничество бизнес-наука извън рамките на
центровете, като отново водеща е ИСИС.
По този начин ОП НОИР ще финансира дейности поставящи стабилна основа за
иновационна дейност, тъй като нивото на образованието и научноизследователската
дейност,
включващи
и
качеството
на
научноизследователските институции (центрове за върхови постижения и центрове за
компетентност) и създаването на ново поколение учени в тях са основните
детерминанти на иновационния капацитет на всяка страна. От своя страна
фокусът на ОПИК ще е върху стимулиране на бизнеса за използване на
резултатите от създадените условия за осъществяване на иновационна дейност
чрез трансформирането им в продаваеми продукти и процеси, които създават
икономически растеж. В допълнение към развиваната научна инфраструктура по
ОП НОИР, ОПИК ще подпомогне и допълнителното развитие на иновационната
инфраструктура целяща да създаде условия за бизнес-към-бизнес сътрудничество
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или сътрудничеството между бизнеса и академичните среди чрез създаване,
развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории и друга споделена
инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията, Фаза 2
на мярката свързана със създаване на научно-технологичен парк и възможности за
финансиране на клъстери, технологични центрове и офиси за технологичен
трансфер с изградена базова инфраструктура.
Изпълнението на двете оперативни програми и очаквания синергичен ефект
следва да има основен принос към постигането на дефинираната национална цел
за инвестиции в НИРД в размер на 1,5% от БВП до 2020 г.
ОПИК и Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР)
Стратегията на ОПРР залага на повишаване качеството на живот с оглед
преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала
на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната. Поставя се
акцент върху устойчивото и интегрирано градско развитие (Приоритет 1) като е
възприет подход на концентрация на ресурсите чрез фокусиране на инвестициите
в определени градове (идентифицирани градове за подкрепа в Националната
концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.) и по конкретно в
рамките на зоните на въздействие на съответните Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР). Чрез тези планове се цели постигне на
синергичен ефект от координираното изпълнение на различни местни секторни
политики и инвестиции на териториално ниво, така че цялостното решение да
надхвърли добавената стойност, ако тези политики и инвестиции биха били
изпълнени по отделно.
Координация между двете оперативни програми ще бъде търсена в рамките на
зоните с потенциал за икономическо развитие, идентифицирани в Интегрираните
планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). ОПРР 2014-2020 г. ще
подкрепя модернизация и реконструкция на съществуващата или изграждане на
нова техническа инфраструктура, отнасяща се до насърчаване на бизнеса и
предприемачеството, както и изграждане, рехабилитация и реконструкция на
бизнес и индустриални зони, включително и сгради в рамките на зоните с
потенциал за икономическо развитие на ИПГВР. ОПИК ще дава допълнителна
приоритетност на допустимите предприятия, които развиват икономическа
дейност или имат намерение да инвестират в идентифицираните зони с потенциал
за икономическо развитие на интегрираните планове за градско възстановяване и
развитие на градовете извън обхвата на дефиницията за селски район.
Близо 1/3 от ресурсите по ОПРР са насочени към тематична цел 4 „Подкрепа за
преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори“ като почти
20% от средствата са определени за прилагане на мерки за енергийна ефективност
в административни и жилищни сгради, а около 9% от средствата ще бъдат
инвестирани в развитието на интегриран градски транспорт. От друга страна, по
ОПИК са предвидени мерки, които са насочени към повишаване на енергийната
ефективност в предприятията (производствени процеси, отопление/охлаждане,
енергийни характеристики на сградния фонд). По този начин двете оперативни
програма обхващат две различни, но и допълващи се области на интервенции.
Високата енергийната интензивност на българската икономика спрямо средното
ниво за ЕС и основните идентифицирани проблеми в това направление изискват
изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност във веригата
производство – пренос – потребление на енергия. Необходимо е повишаване на
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ефективността на потреблението на енергия във всички сектори на българската
икономика, за да бъде достигната амбициозната цел, която си е поставила
България за повишаване на енергийната ефективност с 25% до 2020 г.
В допълнение на приоритетна ос „Регионален туризъм“ по ОПРР насочена към
опазване и развитие на културното и природното наследство от национално и
световно значение, в рамките на ОПИК се предвижда подкрепа за маркетингови и
информационни дейности в областта на туризма на национално и регионално
ниво.
Освен тематичните цели, върху които се фокусира съответната оперативна
програма като основна демаркационна линия между ОПИК и ОПРР може да се
посочат потенциалните бенефициенти по двете програми – по ОПИК са микро-,
малки, средни и големи предприятия и агенции и други организации и ведомства,
които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и
подобряване на бизнес средата, а по ОПРР – 67 общини, съгласно ИПГВР,
дирекция „Жилищна политика“, МРР и финансови институции във връзка с
приложението на финансови инструменти за целите на програмата.
ОПИК и Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС)
ОПИК и ОПОС адресират едновременно един от аспектите на основната цел на
стратегия „Европа 2020“ – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, а
именно устойчивостта. В рамките на двете програми се предвиждат дейности в
подкрепа на изпълнението на тематична цел 6 от ОСР на ЕСИФ - Опазване на
околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. В обхвата на ОПОС са
включени мерки насочени към опазване, възстановяване и поддържане на
биологичното разнообразие в Националната екологична мрежа, включваща
защитени зони и територии (ПО Натура 2000 и Биоразнообразие); подобряване на
системите за управление на битовите отпадъци и осигуряване на подходящо
третиране, оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци, при спазване
на йерархията за управление на отпадъците и насочено към изпълнение на целите,
съгласно националното законодателство и това на ЕС (ПО Отпадъци);
подобряване на управлението на водите чрез осигуряването на пречистване на
отпадъчните води в агломерации, в които отпадните води от канализационните
мрежи се заустват без съответното пречистване, осигуряване на чиста и безопасна
питейна вода за населението, подобряване на системата за мониторинг на водите,
изграждането на информационни системи и модели за управление на водите.
Предвидените мерки ще се изпълняват от МОСВ и неговите регионални органи,
ИАОС, общини, регионални сдружения за управление на отпадъци,
структури/органи/звена, отговорни за управлението на защитени зони от мрежата
Натура 2000 в страната и защитени територии.
От друга страна по ОПИК се предвижда внедряване на еко-иновации в
предприятията като е възприет хоризонтален подход. Ще се подкрепя
внедряването на високотехнологични решения за оптимизиране на
производствените процеси и намаляване на използването на суровини; внедряване
на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново
производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на безотпадни
технологии, иновационни производствени материали, технологии за производство
на „зелени продукти“ и други във всички сектори на икономиката. Фокусът на
ОПИК в това направление е въвеждане на еко-иновации, които да допринесат за
рационално използване на ресурси и енергия и за повишаване на
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производителността на предприятията, докато водещото направление в ОПОС е
опазването на околната среда. По ОПОС не са предвидени дейности в подкрепа на
насърчаването на използването на иновативни решения в областта на околната
среда. Отчитайки това, не се очаква припокриване /дублиране на интервенции
между двете програми.
ОПИК и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР)
Стратегията на ОПРЧР се основава на три стълба - по-висока и по-качествена
заетост; намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
модернизиране на публичните политики като се базира на идентифицираните
основни нужди на целевите групи по програмата. ОПРЧР адресира социалния
елемент на основната цел на стратегията на ЕС „Европа 2020“ – интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж, а именно стимулиране на икономика с високи
равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.
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Чрез допълняемостта на мерките по двете оперативни програми ще се постигне
по-висока ефективност на средствата от ЕСИФ. От една страна, чрез оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 се подкрепя
предприемачеството и засилване на експортния и производствения потенциал на
предприятията, което създава предпоставки за откриване на нови работни места.
От друга страна, в ОПРЧР са предвидени мерки за осигуряване на възможност за
заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се адаптират към
променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез
развитие на знанията и уменията на заетите съобразно нужните на бизнеса
квалификация и компетенции, въвеждане на нови форми на организация на труда
и насърчаване на географската и професионалната мобилност. ОПРЧР ще
предложи на търсещите работа и на работодателите подходящ пакет стимули, в
т.ч. информация, посреднически услуги, ориентирани към заявките за свободни
работни места обучения и стимули за намаляване на разходите за труд. От
съществено значение за успеха на инвестициите в уменията на икономически
неактивните и безработните лица е обученията за повишаване на
професионалната квалификация или придобиването на нова да бъдат съобразени с
конкретните нужди на работодателите в съответния сектор на икономиката, но
също така и на регионално и местно ниво, т.е. да отчитат потребностите на
местните пазари на труда.
Двете програми се допълват по отношение на мерките за насърчаване на
предприемачеството.
По ОПИК се предвижда основно изпозването на
инструменти за финансов инженеринг за насърчаване на предприемачеството като
част от Тематична цел 3. Дейностите по това направление по ОПРЧР целят
подобряване достъпа до заетост чрез насърчаване на предприемачеството и
стартирането на самостоятелна стопанска дейност и самостоятелно заети лица, в
рамките на Тематична цел 8.
ОПИК и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”
(ОПТТИ)
ОПТТИ е насочена към изграждането на устойчив транспорт и транспортни
системи. По програмата е предвидено насърчаване на мултимодалното единно
европейско
транспортно
пространство,
посредством
инвестиции
в
Трансевропейската транспортна мрежа. Развитие на екологични и
нисковъглеродни транспортни системи и насърчаване на устойчивата градска
мобилност, включително речен и морски транспорт, пристанищата и
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мултимодалните връзки (в рамките на тематична цел 7). Осигуряването на добра
пътна инфраструктура е един от факторите, които оказват въздействие върху
условията за развитие на бизнес, но по отношение на разграничителната линия
между двете програми не съществуват области на инвестиционно припокриване.
ОПИК и Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ)
По ОПИК се предвижда подкрепа за бизнеса в специализираните области на
интервенция по приоритетните направления на програмата (иновации,
предприемачество и конкурентноспособни МСП, енергийна и ресурсна
ефективност). Основен елемент е предоставянето на директна подкрепа за
предприятията (ваучери, грантове и финансови инструменти). Ефективността на
тези инвестиции е в пряка зависимост от подкрепата, която ще се предоставя по
ОПДУ за по-благоприятна цялостна бизнес среда и конкурентоспособност, найвече чрез добра регулация и фокус върху качеството и срочността на
предлагането на публични услуги, в т.ч. по-нататъшното развитие на
електронното управление.
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В допълнение, ще е възможно по ОПИК да се осъществят ограничен брой
качествени проекти на институции с национален обхват (агенции, ведомства и
др.) или партньорски проекти (напр. с организации на бизнеса) в пряка полза за
развитието на бизнеса – информираност, електронни приложения, международно
присъствие, дейности с инвестиционна и експортна насоченост и др.
Ще се допустими например целенасочени инвестиции за стандартизация и
акредитация, партньорски проверки, технологичната обезпеченост на
лаборатории и звена за извършване на контрол, иновативен капацитет и капацитет
в сферата на патентите и прилагането на законодателството за интелектуална
собственост, системи за наблюдение и оценка в сферата на енергийната и
ресурсна ефективност на предприятията, строго специализирана професионална
квалификация в областите на финансиране по ОПИК.
ОПИК и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
ПРСР е насочена към подпомагане на земеделските производители - физически
или юридически лица, както и организации на производители, докато ОПИК
подкрепя предприятия от останалите икономически сектори. Програмата за
развитие на селските райони се финансира от Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони и предоставя подкрепа за разнообразяване на
икономическите дейности, продукти и услуги на МСП в селските райони и
земеделските стопанства в отговор на променящите се потребности и пазарното
търсене. ПРСР ще стимулира иновациите и базата от знания в земеделието,
храните и горското стопанство и ще финансира инвестиции в стартиращи
предприятия в селските райони. За да се избегне припокриването между
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и ПРСР, подкрепата
за инвестиции в неземеделски дейности за действащи и стартиращи микро, в т. ч.
новосъздадени предприятия в селските райони ще се предоставя в рамките на
ПРСР (диверсификация). Клъстерите, малките и средните предприятия ще са
допустими за подкрепа по ОПИК, ако осъществяват неземеделски дейности в
съотвествие с областите на финансиране на ОПИК независомо дали са в градски
или селски общини.
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Аналогично и на текущия програмен период (2007-2013), демаркацията между
двете програми ще се основава на обхвата, бенефициентите и вида на дейностите,
включени в обхвата на съответните приоритети.
ОПИК и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР)
ПМДР се финансира от Европейски фонд за морско дело и рибарство и включва
мерки в областта на развитието на научно изследователска инфраструктура и
приложните
изследвания,
технологичното
развитие
и
иновациите,
конкурентоспособността, предприемачеството, ниско-въглеродните технологии и
енергийна ефективност, опазването на околната среда и др. в сектор рибарство и
аквакултури.

ОПИК и ПМДР

С оглед на характера и обхвата на предвижданите мерки по двете оперативни
програми, основната демаркационна линия между ОПИК и ПМДР следва да се
основа на бенефициентите, както и през текущия програмен период. По ПМДР
като допустими бенефициенти са определени физически или юридически лица,
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи
дейност в сектор Рибарство и/или Аквакултури, организации и асоциации от
организации на производители на продуктите на риболова и аквакултурите и
други форми на обединения в посочените сектори, които ще бъдат изключени от
обхвата на ОПИК. Двете програми ще се допълват и по отношение на на мерките
в подкрепа на синия растеж. В ПМДР акцент се поставя на морската флора и
фауна, по ОПИК ще се възможни проекти в сферата на морски минерални и други
ресурси, синя енергия, популяризиране на устойчив морски, крайбрежен и
круизен туризъм, клъстери и други.
Разграничаване и допълняемост на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” с други програми по Общата стратегическа рамка
С цел максимално ефективно и ефикасно използване на ресурсите на ЕС е
необходимо да се осигури хармонизиран подход, взаимодействие и допълняемост
на финансовите механизми в програмите на ЕС и страните членки, с иновативни
подходи за разрешаване на глобалните икономически и социални
предизвикателства.В тази връзка е необходимо да се определи за кои от
идентифицираните за финансиране направления/приоритети съществуват
възможности за финансиране по линия на хоризонталните програми на ЕС,
имащи отношение към целите на ОПИК.
ОПИК и Хоризонт 2020
Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (20142020 г.) ще бъде основният финансов механизъм за Иновационния съюз – една от
водещите инициативи на ЕС по стратегия Европа 2020 за постигане на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.Програмата ще се фокусира върху
финансирането на три ключови цели:


първата ще подпомогне позицията на ЕС като световен лидер в науката,
например чрез Европейския изследователски съвет, сдружения и
изследователска инфраструктура;



втората ще помогне да се гарантира индустриално лидерство на ЕС и ще
помогне на Европа да стане по-атрактивно място за инвестиции в
изследвания и иновации, чрез значителни инвестиции в ключови
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индустриални технологии и по-голям достъп до капитал и подкрепа за
МСП;


третата ще адресира основните проблеми, споделяни от всички европейци,
организирани в 6 ключови теми или „социални предизвикателства”: здраве,
демографска промяна и благосъстояние; безопасност на храните,
устойчиво земеделие, море и морски изследвания и био-икономика;
сигурна, чиста и ефективна енергия; интелигентен, зелен и интегриран
транспорт; действия за климата, ресурсна ефикасност и суровини;
приобщаващи, иновативни и сигурни общества.

В рамките на ОПИК са предвидени дейности, които да подкрепят иновационната
активност и да повишат конкурентоспособността на българските предприятия. По
този начин ще се осигури сближаване на нивото на развитие на иновационната
дейност в България със средното равнище за ЕС и създаване на възможности
(повишаване на капацитета) на българските предприятия да участват активно и
успешно в международни инициативи, програми и проекти в областта на
иновациите и развитие на ключови индустриални технологии. Предприятията или
други организации могат обикновено да кандидатстват по хоризонталните
програми на ЕС, най-общо при условие, че представят устойчиви, стойностни и
транснационални проекти, за което е необходимо да разполагат със съответния
капацитет за тяхното разработване и изпълнение.
Осигуряването на необходимия инвестиционен и оборотен капитал е един от
ключовите
проблеми
пред
българския
бизнес
и
развитието
на
предприемачеството, който адресира ОПИК. По ОПИК се предвижда изпълнение
на финансови инструменти в областта на иновациите, които ще бъдат по-детайлно
представени след извършване на предварителна оценка на финансовите
инструменти, съгласно изискванията на регламентите на ЕК.
В програма „Хоризонт 2020“ се поставя особен акцент върху прехода към
зелената икономика като двигател за устойчиво развитие. Определеното
финансиране за въздействие върху климата и ресурсна ефективност ще бъде
съпроводено с други специфични цели на новата програма, така най-малко 60 %
от предложения общ бюджет от 80 милиарда евро ще бъде насочен за устойчиво
развитие, а 35 % към проблеми, свързани с климата. По този начин се цели
предоставяне на директни облаги за гражданите, като безопасна храна, чисти
градове, зелен транспорт и енергийно ефективни сгради.
По ОПИК е изведена отделна приоритетна ос за подкрепа на прехода към зелена и
ефективна икономика, а еко-иновации са част от ИП 1.1 на ПО 1.
ОПИК и Програмата за конкурентоспособност
предприятия (COSME)

и малки и

средни

Новата програма за конкурентоспособност и малки и средни предприятия е с
планиран бюджет от 2,3 млрд. евро и е насочена към улесняване достъпа на
малките и средни предприятия до финансиране, създаване на благоприятна среда
за развитие на бизнес и растеж на предприятията, насърчаване на
предприемаческата култура в Европа, повишаване на устойчивата
конкурентоспособност на предприятията в ЕС и подобряване на достъпа на
малкия бизнес до международни пазари, както и подкрепа за развитието на
Европейска мрежа за предприятия.
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В рамките на ОПИК се предвиждат дейности, които са насочени към насърчаване
на предприемачеството и развитие на бизнеса и подкрепа за интернационализация
на предприятията и развитие на услуги за бизнеса, като по този начин ще се
повиши капацитетът на българските предприятия да участват в европейски
инициативи и да се конкурират на международно ниво.
Разграничаване и допълняемост на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” с други национални инструменти
Националния иновационен фонд (НИФ) към Министрество на икономиката и
енергетиката, управляван от ИАНМСП за 2014 г. ще разполага с 10 млн. лева от
централния бюджет, в т.ч. 7-ма конкурсна сесия. Като приоритетни сектори и
области на индустриалните изследвания и на експерименталното развитие, които
ще бъдат субсидирани от НИФ в рамките на седмата конкурсна сесия са
определени: машиностроене, електроника и електротехника, хранително-вкусова
промишленост, ИКТ в сферата на предприятията, творчески индустрии.

ОПИК и други
национални
инструменти

Основната цел на НИФ е насърчаване на научноизследователската и развойната
дейност за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия.
Пряката цел на НИФ е да насърчи реализацията на научноизследователски
развойни проекти и проекти за техническа осъществимост, инициирани и
реализирани в добре работещи предприятия, с цел усвояване на нови или
усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на
икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и
технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции
за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. Фондът цели да
подобри пазарния резултат за предприятията и за обществото, изразен в по-добри
цени за по-високо качество, увеличаване обема на производство, намаляване
използването на ресурси и увеличаване на инвестициите в ефективни
предприятия.
ОПИК и ЕВРИКА
ЕВРИКА е трансевропейска мрежа за пазарно-ориентирана изследователска и
развойна дейност в областта на промишлеността. Тя подпомага
конкурентоспособността на европейските фирми чрез развиването на
международно сътрудничество, което води до създаването на контакти и
изграждането на мрежи за иновации. Целта й е да постигне пазарна реализация на
резултатите от висококачествената научноизследователска и развойна дейност и
да използва мултиплициращия ефект от съвместната работа за подобряване на
качеството на живота.
В настоящия момент 39 държави са пълноправни членки на инициативата
ЕВРИКА, а за 40-и член се приема Европейският съюз. Освен страните от ЕС в
инициативата членуват Швейцария, Русия, БЮР Македония, Израел, Украйна,
Турция и др.
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
организира и координира дейността по участието на страната в инициативата
ЕВРИКА. Разходите за националното финансиране на българските организации,
участващи в проекти на инициативата ЕВРИКА са за сметка на бюджета на
Националния иновационен фонд.
ОПИК и ЕВРОСТАРС II
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Програма ЕВРОСТАРС II е наследник на ЕВРОСТАР – съвместна инициатива на
ЕВРИКА и Европейската комисия (ЕК) по линия на 7-ма рамкова програма за
научни изследвания и технологично развитие на ЕС (7РП) и аналогично за новия
програмен период на Хоризонт 2020. Целта й е да осигури финансиране за
пазарно ориентирани научни изследвания и експериментално развитие с
активното участие на малки и средни предприятия, осъществяващи научноразвойна дейност.

ОПИК и
ЕВРОСТАРС II

Програмата ЕВРОСТАРС предоставя възможност за съвместно национално и
европейско финансиране на международни научноизследователски проекти.
Изискването е в проекта да участват най-малко две юридически лица от различни
страни-членки, като водещ партньор е „малко или средно предприятие, работещо
в сферата на научноизследователската и развойна дейност”.
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
организира и координира дейността по участието на страната в съвместна
инициатива ЕВРОСТАРС. Разходите за националното финансиране на
българските организации, участващи в проекти на съвместна инициатива
ЕВРОСТАРС са за сметка на бюджета на Националния иновационен фонд.
Разграничаване и допълняемост на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” с други инструменти на Европейското икономическо
пространство и Норвегия
ОПИК и Норвежката програма
Иновации в зелената индустрия е една от областите в рамките на помощта по
Норвежка програма за финансовия период 2009-2014 г. Общият принос от
Норвегия е над EUR 110 млн. Общата цел на програмата е да се повиши
конкурентоспособността
на
зелените
предприятия,
включително
екологосъобразността на съществуващи производства, зелени иновации и зелено
предприемачество. Очакваните резултати от тази област на програмата са:
реализация на бизнес възможности на екологизирането на европейската
икономика - намалено производство на отпадъци и намаляване на вредните
емисии във въздуха, водата и земята - разширено използване на екологично чисти
технологии, създаване на работни места и предприемачество.

ОПИК и
Норвежката
програма

ОПИК и Швейцарската програма
Швейцария си сътрудничи с ЕС чрез подпомагане на усилията за намаляване на
икономическата и социалните различия.
Приносът за България в размер на 76 милиона швейцарски франка ще се реализира под
формата на проекти и програми в периода 2010-2019. Швейцария взема участие в
области, в които България е заявила, че има най-голяма нужда и в които Швейцария може
да предостави своите експертни познания. В тези области са включени подпомагане на
частния сектор, научни изследвания и образование и подкрепа за изграждане на
партньорства. Българо-швейцарската изследователска програма за периода 2011-

2016 г. допринася за насърчаването на съвместни български-швейцарски
изследвания.
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9.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Приложимите предварителни условия са общи и тематични:
Общо условие 1. Наличие на административен капацитет за въвеждането и
прилагането на правото и политиката на Съюза за борба с дискриминацията в
областта на европейските структурни и инвестиционни фондове
Общо условие 2. Наличие на административен капацитет за въвеждането и
прилагането на правото и политиката на Съюза за равенството между половете в
областта на европейските структурни и инвестиционни фондове
Общо условие 3. Наличие на административен капацитет за въвеждането и
прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в
областта на европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с
Решение на Съвета 2010/48/ЕО
Общо условие 4. Наличие на уредба за ефективното прилагане на
законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на европейските
структурни и инвестиционни фондове
Общо условие 5. Наличие на уредба за ефективното прилагане на правилата на
Съюза за държавните помощи в областта на европейските структурни и
инвестиционни фондове
Общо условие 7. Наличие на статистическа база, необходима за оценяване на
ефективността и въздействието на програмите.
Наличие на система от показатели за резултатите, необходими за подбора на
действия, които най-ефективно допринасят за постигане на желаните резултати,
за наблюдение на напредъка към постигане на резултатите и за извършване на
оценка на въздействието
Тематично условие 1.1. Научни изследвания и иновации: Наличие на национална
или регионална стратегия за интелигентно специализиране в съответствие с
националната програма за реформи, имаща за цел да набере частни средства за
научноизследователската дейност и иновациите и която е в съответствие с
характеристиките на добре работещи национални или регионални системи в
областта на научните изследвания и иновациите
Тематично условие 3.1. Извършени са специални действия в подкрепа на
поощряването на предприемачески дух, като се отчита Small Business Act (SBA).
Тематично условие 4.1. Извършени са действия за насърчаване на
разходоефективни подобрения на ефективността при крайното потребление на
енергия и разходоефективни инвестиции в енергийната ефективност при
изграждането или реновирането на сгради
Тематично условие 4.3. Извършени са действия за насърчаване на производството
и разпространението на възобновяеми енергийни източници.
Приложимите предварителни условия и оценка на изпълнението им са
представени в таблиците в Приложение 6.
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9.1.

Описание на действията, които ще бъдат предприети за изпълнение
предварителните условия, отговорните органи и съответния времеви
график на тези действия

Действията, които ще бъдат предприети за изпълнение на приложимите общи
предварителни условия са представени в таблицата по-долу.
Таблица 9-1: Действия, които ще бъдат предприети за изпълнение на
приложимите общи предварителни условия
Приложими тематични
предварителни
условния, които са
напълно или частично
неизпълнени
7. Наличие на
статистическа база,
необходима, за да се
извършват оценки на
ефективността и
въздействието на
програмите.
Наличие на система от
показатели за
резултатите,
необходима, за да се
изберат действия, които
най-ефективно
допринасят за желаните
резултати, както и за да
се следи напредъкът
към постигане на
резултатите и да се
извършва оценка на
въздействието

Неизпълнени критерии

Ефективна система от
показатели за резултати,
включително:
- избор на показателите
за резултатите за всяка
програма, предоставящо
информация за това,
което мотивира избора
на политически
действия, финансирани
от програма
- поставяне на цели за
тези показатели
- зачитането на всеки
показател от следните
изисквания: устойчивост
и статистическа
валидиране, яснота на
тълкуванието на
нормите, отзивчивост
към политика,
своевременно събиране
на данни

Действия, които да
се предприемат

Действие 1
Избор на
показатели за
резултатите за
всяка оперативна
програма.

Краен срок

Срок за
действие 1:
Мартаприл 2014
г.

Отговорни
органи за
изпълнение

НСИ съвместно
с УО по
оперативните
програми.

През януари 2014 г.
предстои
провеждане на
двустранни срещи с
управляващите
органи по всяка
оперативна
програма. В
зависимост от етапа
на разработване на
програмните
индикатори ще
бъдат определени и
показателите за
резултат.

Действие 2
Определяне на
количествени и
качествени цели за
показателите за
резултат.

Срок за
действие 2:
Мартаприл 2014
г.

НСИ съвместно
с УО по
оперативните
програми

За индикаторите ще
бъдат определени
количествени и
качествени цели,
които ще са в
съответствие с
заложените в
стратегия Европа
2020
Действие 3
Проверка относно

Срок за
действие 3

НСИ съвместно
с УО по
оперативните
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Приложими тематични
предварителни
условния, които са
напълно или частично
неизпълнени

Неизпълнени критерии

- Процедури, които да
гарантират, че всички
операции, финансирани
от програма приемат
ефективна система от
показатели.

Действия, които да
се предприемат

Краен срок

Отговорни
органи за
изпълнение

спазване на
изискванията за
всеки индикатор по
отношение на
неговата
устойчивост и
статистическо
валидиране, яснота
на тълкуването,
своевременност на
събиране на
данните е
отзивчивост към
политиката.

Мартаприл 2014
г.

програми

Действие 1

Срок за
действие 1

НСИ съвместно
с УО по
оперативните
програми.

Разработване на
описание на начина
на събиране и
предоставяне на
данните,
необходими за
оценка на приноса
на операциите към
специфичните цели.
Действие 2
Определяне на
нуждите и
сключване на
специални
договорености за
събиране на данни,
необходими за
извършване на
оценка на
въздействието.

Мартаприл 2014
г.

Срок за
действие 2
Мартаприл 2014
г.

НСИ съвместно
с УО по
оперативните
програми.

Действията, които ще бъдат предприети за изпълнение на приложимите
тематични предварителни условия са представени в таблицата по-долу.
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Таблица 9-2: Действия, които ще бъдат предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия
Приложими тематични предварителни
условния, които са напълно или
частично неизпълнени
1.1. Научни изследвания и иновации:
Наличие на национална или
регионална стратегия за интелигентно
специализиране в съответствие с
националната програма за реформи,
имаща за цел да набере частни
средства за научноизследователската
дейност и иновациите и която е в
съответствие с характеристиките на
добре работещи национални или
регионални системи в областта на
научните изследвания и иновациите.

Неизпълнени критерии

Въведена е национална или регионална стратегия за интелигентно
специализиране, която:
— се основава на SWOT анализ (анализ на силните страни,
слабостите, възможностите и заплахите) или подобен анализ, за да се
съсредоточат ресурсите върху ограничен набор от приоритети в
областта на научните изследвания и иновациите;
— очертава мерки за насърчаване на частните инвестиции в
научноизследователската дейност и технологичното развитие;
— съдържа механизъм за мониторинг.
Приета е рамка, която очертава наличните бюджетни ресурси за
научни изследвания и иновации.

Действия, които да се предприемат

Краен срок

Действие 1

Срок за Действие 1.

Приемане на Стратегия за интелигентна специализация

2016 г.

Отговорни органи
за изпълнение
МИЕ

Подготвен е работен вариант на стратегията. Той е изпратен за становища и предложения до разширен
състав на работната група и е публикуван на
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ris3_28_05_2013.pdf.

Експерти на Световна банка редактираха варианта.
Отразени са мерки и становища от ИАРА, МЗХ, МОН, МОСВ.
Изготвена е финансова рамка от екипа на СБ.
Изготвена е от МИЕ индикативна бюджетна рамка, очертаваща необходимите бюджетни (национални и
европейски-ОП) средства за постигане на Национална цел 2 – 1,5% от БВП за научни изследвания и
иновации, включително и индикативните стойности по приоритетите на Стратегията.
На 7.11 МИЕ организира обсъждане на проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация
на разширено заседание на Националния съвет за иновации. На обсъждането бяха поканени освен
членовете на съвета и много представители на бизнеса, научните среди, неправителствения сектор,
сдружението на общините и др. Бе взето решение за публикуване на проекта за обществено обсъждане. То
приключи и се преглеждат и обобщават всички получени до момента предложения.
Ще бъдат включени препратки към Стратегията в ОП „Иновации и конкурентоспособност” и ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”.

Предстоящи стъпки:
Предварително съгласуване на Стратегията с експерти от ЕК - април/май 2014 г.

Проектът на Стратегия отговаря на критериите на условието.
Предвидените в Иновационната стратегия за интелигентна специализация мерки се основават на
разработения SWOT анализ, на базата на силните и слаби страни и отчитайки възможностите и заплахите,
произтичащи от външни източници.
Методиката на анализа е разписана в Стратегията.
Приоритизацията е формулирана на базата на Доклада на Световна банка, анализ на експортния потенциал
на българската икономика и др. аналитични материали разработени във връзка с разработването на
Стратегията и подготовката на новия програмен период. Приоритетите са дискутирани на ред срещи с
бизнеса, бизнес организациите, научните среди, неправителствения сектор, представители на местните
власти
Стратегията отделя специално внимание на мерките за стимулиране на частните инвестиции в научноизследователска дейност. Предвидени са мерки за стимулиране на частните инвестиции както в научни
изследвания, така и в развитие на човешкия ресурс необходим за националната индустрия .
В България има успешен опит в прилагането на мерки за стимулиране на частните инвестиции в научноизследователска дейност в полза на предприятията (Национален иновационен фонд) , ваучерни схеми и др.
Тези финансови схеми ще бъдат прилагани и доразвивани през следващия програмен период.
Предлаганите в стратегията мерки са в продължение на положителния опит от прилагане на успешни
мерки през изтеклия програмен период и в резултат на предложенията на бизнеса при обсъждане на
проекта и резултатите от прилаганите мерки по ОПК.
В Стратегията е разработен механизъм за мониторинг, като стриктно са спазени указанията на
Ръководството на RIS3.
Описана е методологията и избора на международно признати индикатори за оценка на политиката
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Приложими тематични предварителни
условния, които са напълно или
частично неизпълнени

Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Екзактно са описани как ще се осигури следването на резултатите от мониторинга.
Действие 2

Срок за Действие 2

Оценка на ефективността на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за развитие на
научните изследвания 2020 г. и приемане на Нов план за действие за периода 2014 – 2017 г.

август 2014 г.

МОН

Оценката на Плана за действие ще направи анализ на степента на изпълнение на мерките и постигнатите
резултати и индикатори, както и оценка на въздействието от прилагането им. На тази база ще се разработи
нов План за действие за следващ тригодишен период.
4.1. Извършени са действия за
насърчаване на разходоефективни
подобрения на ефективността при
крайното потребление на енергия и
разходоефективни инвестиции в
енергийната ефективност при
изграждането или реновирането на
сгради.

Действията са:
— мерки, които да гарантират, че са въведени минималните
изисквания във връзка с енергийните характеристики на сградите, в
съответствие с членове 3, 4 и 5 от Директива 2010/31/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета ( 1 );
— мерки, необходими за създаването на система за сертифициране на
енергийните характеристики на сградите, които са в съответствие с
член 11 от Директива 2010/31/ЕС;
— мерки за осигуряване на стратегическото планиране в областта на
енергийната ефективност в съответствие с член 3 от Директива
2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ).

Действие 1.

Срок на Действие 1

МИП

юни 2014 г.
Актуализиране на нормативните актове в областта на енергийната ефективност за проектиране, изграждане
и обновяване на сгради в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/Е и на Делегирания регламент
(ЕС) № 244/2012.

Актуализацията ще бъде осъществена с резултатите от проект BG161РО001-5.3.01-0076 „Анализи,
проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014 - 2020“ по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.

— мерки, съвместими с член 13 от Директива 2006/32/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) относно ефективността при
крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни
услуги, с цел на крайните клиенти да се осигури предоставянето на
отделни измервателни уреди, доколкото това е технически възможно,
разумно от финансова гледна точка и съразмерно на потенциалните
икономии на енергия.
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НАМАЛЯВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

10.

Опит от програмен период 2007-2013 г.
(Използвани са данни от Проучване на „ЕСТАТ“ ООД, проведено в периода
декември 2012 г. – януари 2013 г.)
Основният научен урок от периода 2007-2013 г. е че административната тежест е
едно от най-серизоните препятствия пред формирането на по-голям интерес за
участие в процедурите по ОПК, както и като проблем за ефективното им
провеждане, поради което на принципа „learning by doing” досега са предприети
действия за облекчаване на кандидатите/ бенефициентите:


през май 2012 г. е извършена институционална реформа, целяща създаване
на по-опростена и по-ефективна управленческа структура на ОПК. Закрито
е Междинното звено по ОПК, за да се елиминира дублирането на
отговорностите и на сложните функции за мониторинг и контрол, и да се
съкратят сроковете за преглед на документи и произнасяне;



намален е обемът на документите, които се подават на етап
кандидатстване, опростено е съдържанието на някои декларации,
облекчена е процедурата по договаряне, въведена е възможност за
служебна корекция на бюджета на проекта, при допусната от кандидата
грешка/несъответствие,
премахнато
е
месечното
отчитане
на
изпълнението, намален е броят на исканията за разяснения от
бенефициентите при верифицирането на отчетите за изпълнение на
проектите



пилотно е въведено електронно кандидатстване по процедура „Развитие на
приложните изследвания в изследователските организации в България“;



от април 2013 г. е в сила ново Постановление на Министерския съвет
/ПМС № 69/11.03.2013 г./, за условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти
на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна
програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов
механизъм. С този акт се отменя действащото до момента Постановление
№ 55 на Министерския съвет от 12.03.2007 г. и се регламентира нова
процедура с цел опростяване на режима за избор на изпълнител и
ускоряване на изпълнението на проектите.

УО отчита положителните резултати от постигнатото до момента за намаляване
на административната тежест, като същевременно предвижда предприемане на
по-нататъшни действия в тази насока през новия програмен период. Планират се
следните мерки (в индикативните срокове, определени в Споразумението за
партньорство):


опростяване на формулярите за кандидатстване и отчитане, и на
процедурите като цяло;
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въвеждане на повече гъвкавост и яснота в националните разпоредби за
подбор на проекти и на системите за финансово управление и контрол, вкл.
по-добра съгласуваност и намаляване броя на задължителните одити;



електронно подаване и отчитане на проекти;



преустановяване на подаването на едни и същи документи повече от
веднъж, прецизиране/ограничаване на случаите, в които е необходимо тези
документи да се подават в оригинал или с нотариална заверка, както и с
допълнителни копия;



изискване по служебен
администрации;



специфициране на изискванията към проектните предложения според
размера на финансирането и сложността на проекта, чрез определяне на
стойностен праг;



въвеждане на опростени процедури за отчитане на „малки” проекти с
определен „праг на съфинансиране” (до 50 000 евро);



търсене възможности за въвеждане на ваучери и ваучерни схеми (напр. за
сътрудничество, специализирани фирмени услуги и обучения) при скъсени
срокове за получване на помощта и старт на реализацията;



разширяване приложението, намаляване на етапите и значително
опростяване на оценката на проектни предложения по процедурите на
директно предоставяне, когато това е подходящо, с оглед по-облекчения
процес на кандидатстване и сравнително опростената оценка при директно
предоставяне на БФП предвид възможностите за комуникация между УО и
кандидатите, и за коригиране на проектните предложения;



опростен подход за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти
(напр. чрез т.нар. „бюджетни линии“, рамкови програми и др. под.);



проучване възможностите за предоставяне както на банкови гаранции по
авансовите плащания, така и на гаранция, предоставена от друга
финансова институция или покритие от инструмент, предоставен като
гаранция от публичен субект.

път

на

документи,

издавани

от

други

Планирани мерки през програмен период 2014-2020 г.
Общата визия за намаляване на административната тежест в рамките на
цялостния процес, свързан с координацията, управлението, изпълнението,
мониторинга и контрола на средствата от ЕС, е за създаване на стабилна и
предсказуема среда за изпълнение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ,
въвеждане на максимална електронизация на комуникацията между
бенефициентите и УО, оптимизиране на административните процедури,
премахване на ненужните задължения за бенефициентите и унифициране на
правилата. В тази връзка се предвиждат следните конкретни мерки за намаляване
на административната тежест по отделните елементи на проектния цикъл:
Документи и документооборот
Ще се въведат типизирани формуляри за кандидатстване и отчитане, като
основните предпоставки за тази мярка са:
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от една страна, това значително ще облекчи бенефициентите и ще доведе
до ограничаване броя на проблемите и въпросите при попълването на
формулярите, респективно ще има по-малък брой неправилно попълнени
формуляри и следователно, по-нисък брой отхвърлени поради тази
причина проектни предложения;



от друга страна, типизирането е задължителна предпоставка и за
успешното реализиране на пълната електронизация на процесите, заложена
в регламента. Независимо, че електронните системи следва да позволяват
известна гъвкавост съобразно спецификите на процедурите, следва да се
прилагат ограничен брой типови формуляри, например такива за
инфраструктурни проекти, за „меки мерки“ и т.н.

С оглед оптимизирането на документооборота ще се:


разшири приложението на електронно подаване на проектни предложения
и отчитане на проекти;



въведе техническа възможност за осъществяване на цялата комуникация
между кандидатите/бенефициентите и УО по програмите, съфинансирани
от СКФ на ЕС, както и между отделните звена на системата за управление
на средствата от ЕС посредством ИСУН 2020;



преустанови подаването на едни и същи документи повече от веднъж,
както и ще се прецизират/ограничат случаите, в които е необходимо тези
документи да бъдат подавани в оригинал или с нотариална заверка, както и
с допълнителни копия;



преустанови подаването на административни документи и други
документи, издавани от публични институции, на хартиен носител при
наличието на публично достъпни електронни регистри за справка на
обстоятелства или при наличието на регламентиран служебен достъп
(автоматизирано предоставяне на данни по реда на Закона за електронното
управление) до такива справки.

Подготовка на проектни предложения
Планират се следните конкретни мерки за намаляване на административната
тежест в контекста на процеса по подготовка на проектните предложения:


унифициране на правилата и изискванията за инвестиционни проекти по
отделните програми по отношение на предварителната подготовка,
изготвянето на подробна обосновка, цели, индикатори, бюджет и график за
изпълнение на дейностите по проекта, пред-инвестиционни проучвания
анализи разходи-ползи и др.;



изискванията при подготовката на проектните предложения ще бъдат
специфицирани според размера на финансирането и сложността на
проекта, чрез определяне на стойностен праг. Така за проектни
предложения под този определен праг, изискванията към подготовката,
изпълнението и отчетността ще бъдат съобразени с риска, който носи този
проект – риска от некоректно изпълнение и извършване на недопустими
разходи и/или на нередности;



синхронизиране на времевата рамка за провеждане на схеми с допълващ се
характер по различните Оперативни програми.
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Оценка на проектни предложения, предоставяне на БФП и изпълнение на
проекти
Планират се следните конкретни мерки за намаляване на административната
тежест в контекста на процеса по оценка на проектните предложения:


определяне на „праг на съфинансиране”, под който всички проекти
подлежат на опростена оценка, състояща се само от оценка на
административното съответствие и допустимостта и финансова оценка.
Основните критерии, на които трябва да отговарят проектните
предложения, следва да се заложат като критерии за допустимост, като не
се извършва класическа техническа оценка, което ще доведе до
съкращаване на оценителния процес;



разширяване приложението, намаляване на етапите и значително
опростяване на оценката на проектни предложения по процедурите на
директно предоставяне, когато това е подходящо, с оглед по-облекчения
процес на кандидатстване и сравнително опростената оценка при директно
предоставяне на БФП предвид възможностите за комуникация между УО и
кандидатите и за коригиране на проектните предложения;



повишаване качеството на оценителния процес чрез поставяне на
минимални изисквания по отношение на качеството на представените
проекти като проекти под предварително определените прагове за качество
не се финансират;



отпускане на БФП на база едностранно волеизявление – решение/заповед
на УО. Тази мярка ще доведе до процесуална икономия при издаване на
самото решение и същевременно ще създаде предпоставки за по-ефективно
и бързо производство по обжалване на решенията – по административен и
съдебен ред;



въвеждане на опростени процедури за отчитане на „малки” проекти с
определен „праг на съфинансиране” (до 50 000 евро), например чрез
подаване единствено на окончателен доклад, състоящ се от един общ
доклад за изпълнението на проекта;



търсене възможности за въвеждане на ваучери и ваучерни схеми (напр. за
сътрудничество, специализирани фирмени услуги и обучения) при скъсени
срокове за получване на помощта и старт на реализацията;



възможност за опростен подход за предоставяне на БФП на конкретните
бенефициенти – административни структури чрез т.нар. „бюджетни
линии“;



проучване възможностите за предоставяне както на банкови гаранции по
авансовите плащания, така и на гаранция, предоставена от друга
финансова институция или покритие от инструмент, предоставен като
гаранция от публичен субект.



прозрачен процес на оценка с анонимизиране на оценяваните проекти и
включване на висококачествена външна експертиза, вкл. международно
участие, особено в сфери като иновациите;



оптимизиран от гледна точка на сроковете процес.
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В доклада на Световна банка от декември 2012 г. има анализиран по-детайлно
опита по приоритетна ос 1 от ОПРКБИ 2007-2013 г. Ключовите заключения са в
следните насоки:


дългият и сложен процес на кандидатстване и оценка демотивира
потенциалните участници. Броят изискуеми документи следва да се
намали, а правилата да се опростят и да са по-разбираеми. Добрите
международни практики предполагат оценката на проекти в сферата на
иновациите да отнема не повече от 60-90 дни, вкл. в Сърбия.



основен момент в подбора остава административното съответствие вместо
акцентът да пада върху качеството на научния продукт и иновационния
елемент. Успехът на бъдещите схеми зависи от бързия, прозрачен и
ефективен оценителен процес, както и от намаляването на тежестта при
кандидатстването за сметка на засиления мониторинг и последващ
контрол.



подборът не следва да води до финансиране само на проекти с бърза
възвръщаемост и ниско ниво на риск, които биха могли да получат и друго
финансиране (т. нар. ефект crowding out private investment). В УО е
създадена култура на избягване на риска, което в определена степен
противоречи на логиката на финансирането с публични средства, които
следва да адресират слабостите на пазарните маханизми. Определен риск
следва да се поема, като той се компенсира с качествени мониторинг и
оценка, засилен одит, както и с ясни и приложими механизми за налагане
на финансови корекции и други наказателни мерки, ако е необходимо.



броят и сферите на експертиза на служитеите в УО и другите ползвани
институции (технически компетенции, знания и умения по секторите в
икономиката, бизнес практики) е недостатъчен, като малка част са
завършили техническа специалност и/или докторска и по-висока степен.
Заплащането на външните експерти пък не създава достаъчно стимули за
солиден и достоверен оценителен резултат от оценителния процес. Следва
да се намери форма да се ангажират специалисти в съответните сфери, не
само с академични познания, но и с опит в реалния бизнес и практическото
прилагане на иновациите, вкл. международен опит и експертиза. Може да
се обмисли дори аутсорсване на оценителния процес.



електронното подаване на проекти и проектна документация би могло да
улесни както кандидатите, така и участието на международно признати
експерти оценители. Електронизиацията може безпроблемно да доведе до
анонимизиране на проектните предложения по време на оценката им.



за участието на България в иновационните процеси в ЕС и в международен
план, подаването на иновационни проекти на английски език би могло да
даде сериозен резултат, вкл. да подпомогне участието на международно
признати експерти оценители, а в последствие и на външни инвеститори.



всякакви промени в условията след обявяване на схема следва да бъдат
избягвани. Различните или новите елементи в документацията за участие
след обявлението прави цялата процедура да изглежда несигурна и
непредвидима и не следва да се допускат, макар промените в част от
случаите да не са зависещи пряко от УО.
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Процедури за избор на изпълнител
Във връзка с процедурите за избор на изпълнители по проектите, съфинансирани
със средства на ЕС, се планират следните действия за ограничаване на
административната тежест:


създаване на ясно структурирани и стандартизирани правила, въвеждащи
унифициран подход в изискванията към бенефициентите, публично-правни
или частно-правни субекти, при избора на изпълнител. Наличието на ясна
регламентация следва да изключва възможността за нейното порестриктивно интерпретиране от страна на УО и контролни органи, като
когато нормативно въведените правила определят изборът на изпълнител
да бъде осъществен по определен ред, с оглед стойността на възлагане или
типа бенефициент, тези правила следва да бъдат прилагани така както са
регламентирани, без да бъдат утежнявани с допълнителни изисквания;



прилагане на опростен ред за избор на изпълнител, съгласно нормативните
изисквания, същевременно гарантиращ спазването на принципите на добро
финансово управление, публичност и прозрачност, равнопоставеност и
свободна конкуренция.

Верификация и плащания
Както и на етап „подаване на проектно предложение”, обемът от
административни документи на този етап от проектния цикъл следва да бъде
намален до минимум. В тази връзка се предвижда:


в стандартизираните форми на отчет да се постави ограничение за обема на
описваната информация с оглед подаване само най-съществената такава,
необходима за отчитане на съответствието на изпълнението с
първоначално заложеното;



прилагането на правилата за отчитане на опростените разходи,
включително по всички програми, съфинансирани от ЕСИФ. Предвид
неуспешния опит с прилагането на опростените разходи през настоящия
програмен период, за периода 2014-2020 г. се предвижда приемането на
национална методология в тази област;



унифициране на процедурите по верификация и възстановяване на
разходите по отделните програми в максимално възможната степен като
ясно се разпишат правилата, функциите и отговорностите, с цел да се
избегне дублиране на дейности, извършване на проверки на няколко нива
на едни и същи документи и информация, както и да има ясно
идентифициране на носителя на отговорност на всеки един етап от
проверките;



по отношение на плащанията, липсата на разполагаем ресурс от страна на
УО ще се изключи като основание за забавяне възстановяването на
средства към бенефициентите. Поставянето на такова условие, извън
сферите на влияние на бенефициентите, представлява прехвърляне на
риска от ненавременно възстановяване на средства от страна УО към
бенефициента. В допълнение ще бъде запазена възможността за
предявяване на искания за лихви от страна на бенефициентите за периода
на просрочията.
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Контрол
С оглед ограничаване на прекомерната административна тежест на етапа на
контрол се предвиждат:


осигуряване на координация на проверките, извършвани от различните
контролни органи с оглед избягване припокриването на различните
проверки (по отношение на техния обхват и време на провеждане). В тази
връзка следва да се изгради и необходимата степен на доверие между
отделните контролни органи, при което те да използват резултатите от
извършените вече (от друг орган) проверки;



въвеждане на изисквания за пропорционален контрол – съобразяване на
броя и обема на контролните проверки с характера и бюджета на проекта;



координиране на становищата на отделните контролни органи с оглед
избягване на разнопосочни становища по законосъобразността на дадени
процедури/извършени разходи и други.
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ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ

11.

Устойчиво развитие
Устойчивото развитие е един от основните приоритети на Националната програма
за развитие: България 2020, като са очертани основните предизвикателства и
възможности на страната ни в тази сфера през следващите няколко години.
Ключовите нормативни актове и секторни стратегически документи в сферата на
устойчивото развитие и опазването на околната среда са:






















Закон за опазване на околната среда;
Закон за защита при бедствия;
Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.;
Закон за водите;
Закон за управление на отпадъците;
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в
Република България;
Морска стратегия на Република България;
Стратегически план да действие за опазване на околната среда и
възстановяване на Черно море;
Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция
към засушаване;
Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие;
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за
периода 2009-2013 г.;
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за
периода 2014-2020 г. (със срок за разработване края на 2013 г.)
Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и
борба с опустяването (2007-2013 г.);
Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г.;
Национална програма за защита при бедствия 2009-2013 г.;
Трети национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г.;
Национален план за защита при бедствия;
Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на
възобновяемите енергийни източници 2005-2015 г.;
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници,
валиден до 2020;
Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., която съдържа
цели, свързани с повишаването на енергийната ефективност и
използването на възобновяеми енергийни източници;
Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011-2013 г.
и отчет към него.

Документите отчитат основните приоритети и цели на европейската политика за
устойчиво развитие, като присъстват като елемент във всички политики, свързани
с развитието на страната.
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Необходимите предпоставки за гарантиране прилагането на принципа на
устойчиво развитие при управлението на средствата от ЕСИФ са създадени още в
процеса на програмиране на отделните мерки и интервенции. В работната група
за разработване на ОПИК са включени представители на основните ведомства,
отговорни за прилагане на политиките по опазване на околната среда и
устойчивото развитие както и представители на неправителствени организации.
От друга страна, Министерският съвет одобри Насоки за интеграция на
политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете
за Кохезионна политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика за
рибарство за периода 2014-2020 г. В Насоките са определени конкретни мерки и
групи дейности за ПОС и ПИК, които да бъдат интегрирани от съответните
отговорни институции на национално ниво при разработването на СП и
програмите на ЕСИФ за 2014 – 2020 г. Целта на Насоките е да се гарантира
прилагане на единен, систематичен и координиран подход при интегрирането на
ПОС и ПИК в основните програмни документи за периода 2014-2020 г.,
докладване и проследяване на резултатите и съответно постигане на конкретни и
измерими национални цели, които да са в съответствие с целите на ЕС.
Част от Насоките представляват документ „Насоки за интеграция на политиката
по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за
Кохезионна политика, Обща селскостопанска политика и Обща политика за
рибарство за 2014–2020 г. - фаза „Изпълнение на Оперативните програми и
Споразумението за партньорство“. Предвижда се разработване на система от
критерии, чрез които ще се гарантира, че в периода 2014-2020 г. с финансиране от
ЕСИФ ще се изпълняват приоритетно проекти, които допринасят в по-висока
степен за изпълнение на политиките по околна среда и политиките по изменение
на климата. Също така от особена важност при разработването и изпълнението на
ОП е да се отчетат изискванията за опазване и подобряване на околната среда,
главно чрез прилагането на принципите на предпазните мерки, на превантивните
действия и принципа „замърсителят плаща”.
Ефективното прилагане на Насоките – фаза 1 и фаза 2 и включването на
набелязаните мерки в програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ще се гарантира с
непрекъснат режим на диалог и координация с участието на всички
заинтересовани страни. В тази връзка е предвидено създаването на Национална
мрежа с участието на компетентните органи по околна среда, управляващите
органи, както и неправителствения сектор и бизнес сектора в страната.
Съгласно специфичните разпоредби на Общия регламент и останалото
приложимо европейско законодателство, по програмата и проектите
систематично ще се прилага принципът „замърсителят плаща“. Разходите по
предотвратяване или оздравяване ще се поемат от причинителите на потенциални
или действителни вреди върху околната среда. На практика принципът ще се
прилага посредством:


гарантиране прилагането на националното и европейското законодателство
във връзка с екологични лицензи, оценки и устойчиво развитие на
околната среда за всички инвестиции по програмите;



насърчаване въвеждането на системи за управление на качеството,
свързани с опазване на околната среда в предприятията и организациите;
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подпомагане на развитие на еколого-съобразна дейност (работа без
използване на хартия, „зелени" обществени поръчки);



извършване на оценки на въздействието на околната среда за всички
инвестиции, когато се изисква от европейското и/ или националното
законодателство;



изготвяне на пълен анализ разходи-ползи на големи инвестиционни
проекти, конкретно във връзка с публичната инфраструктура и общински
екологични съоръжения;



поставяне на условие за предоставяне на подкрепа единствено при наличие
на пълно съответствие на финансираните дейности с националното
законодателство в сферата на околната среда, както и при пълно заплащане
на всички данъци и такси за дейности, оказващи въздействие върху
околната среда.

Отчитайки важността на зелените поръчки като един от факторите, съдействащи
за устойчивото развитие, е приет Национален план за действие за насърчаване на
зелените обществени поръчки за периода 2012-2014, който подкрепя политиката
на обществени поръчки, стимулираща разработването и разпространението на
съобразени с околната среда стоки и услуги. Зелените поръчки са важен
инструмент, подпомагащ прилагането на мерки в други сфери, свързани с
устойчивото развитие, като насърчителната мярка по Закона за насърчаване на
заетостта за работодатели, които разкриват зелени работни места в икономически
дейности, подпомагащи опазването на околната среда; сертифициране на
устойчиви сгради по критерии за екологично качество/еко-баланс на строителния
обект и използване на ресурсите и водите, прилагане на изисквания за енергийна
ефективност и енергийни спестявания при доставка на оборудване и превозни
средства и други.
Насърчаване на равенството между мъжете и жените, недопускане на
дискриминация и достъпност
Принципите на равенство между половете, недискриминация и достъпност са
залегнали в българската законодателна и институционална система и касаят
всички сфери на социалния живот, включително имуществено състояние,
икономически дейности и др. Общата рамка, гарантираща спазването на тези
хоризонтални принципи, включва Конституцията на Република България (чл. 6);
Законът за защита от дискриминация; Законът за интеграция на хората с
увреждания; Националната стратегия за осигуряване на равни възможности на
хората с увреждания 2008-2015 г.; Националната стратегия за насърчаване на
равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г.; Дългосрочна стратегия
за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
Прилагането на тези принципи по отношение на управлението на средствата от
ЕСИФ е обезпечено и на отделните етапи от подготовката и изпълнението на
ОПИК за периода 2014-2020 г.
На етапа на програмиране, необходимите гаранции за това са създадени чрез:


определяне на състав на работната група за разработване на ОПИК, който
включва широк кръг организации, работещи в сферата на равните
възможности и недискриминацията, включително Комисията за защита от
дискриминация и Националния съвет за сътрудничество по етническите и
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интеграционните въпроси, НПО, работещи в сферата на равенството на
половете и недискриминацията, Министерство на труда и социалната
политика, което има хоризонтални компетенции във връзка с
координацията и контрола на държавната политика на равните
възможности;


определяне като основна функция на работната група да следи за
спазването на хоризонталните принципи в този процес;



включване в изискванията към консултантите по техническа помощ и
предварителна оценка по ОПИК необходимостта от преглед, съответно
предложения, относно не-дискриминацията.

На етапа на изпълнение на ОПИК прилагането на принципите на равенство между
половете, недискриминация и достъпност ще се гарантира чрез следните мерки:


УО ще спазва хоризонталните указания, които ще издаде Централното
координационно звено за прилагането на тези принципи на отделните
етапи от изпълнението на програмите. На базата на тези указания, в
договорите с бенефициентите ще бъдат включени конкретни изисквания за
прилагане на принципите при изпълнение на проектите;



в рамките на оценката на проектните предложения, ще бъде оценявана и
тяхната съвместимост с принципа на равенство между половете,
недискриминация и достъпност;



мониторингът за спазване на хоризонталните принципи ще бъде неизменна
част от мониторинга на изпълняваните проекти. Отчетите за изпълнение на
проектите ще съдържат описание на приноса към принципа на
равнопоставеност, недискриминация и достъпност;



нарушаването на принципа при изпълнението на проектите, както и
неизпълнението на заложените в проектните предложения ангажименти
във връзка с него, ще бъде причина за налагане на финансови корекции,
определени в зависимост от степента и значимостта на неизпълнението;



при подготовката на всеки годишен доклад или доклад за напредъка по
ОПИК УО ще предоставя информация за текущото изпълнение на
хоризонталните принципи по всяка ос;



в рамките на програмния период самостоятелно или като част от оценката
на изпълнението на ОПИК ще бъде извършена поне една оценка на
изпълнението на принципа на равнопоставеност, недискриминация и равен
достъп;



представители на неправителствени организации, работещи в сферата на
равните възможности, недискриминацията и равния достъп, ще бъдат
включени в Комитета за наблюдение на ОПИК.



Заложеният механизъм надгражда подхода, прилаган през програмния
период 2007-2013 г., като засилва някои от неговите елементи с оглед
постигане на по-висока ефективност.

Достъпност
На базата на хоризонталните указания, които Централното координационно звено
ще издаде за всички интервенции, за които е приложимо, УО следва да заложи
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съответствието с целта за достъпност като критерий за оценка на проектните
предложения. Същото следва да залегне и в клаузите на договорите с
бенефициентите по одобрените проекти.
От друга страна, посредством инструментите за прозрачност, публичност и
информация, свързани с възможностите за финансиране, които се предоставят от
страна на ЕСИФ, ще бъде насърчен достъпът до инвестициите на всички
потенциални бенефициенти и широката общественост, което ще позволи както
пълноценно участие в изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕС, така и
ефективно използване на стимулите за развитие, които те предлагат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСЪК
ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПИК

НА ПАРТНЬОРИТЕ

–

УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА

Процес на подготовка на оперативната програма
С Решение на МС №328/25.04.2012 г. Министерство на икономиката и
енергетиката е определено като водещо ведомство за разработване на новата
оперативна програма в областта на иновациите и предприемачеството.
Съгласно чл.32, ал.1, т.5 от Устройствения правилник на МИЕ, Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД”ЕФК”) отговаря за
изготвянето на оперативната програма за програмен период 2014 - 2020 г. и
съпътстващите я документи. Съгласно чл. 32, ал.1, т.6 дирекцията координира
работата на тематичната работна група (ТРГ) за изготвянето на оперативната
програма и изпълнява функциите на секретариат към нея съгласно
съществуващите нормативни актове. По този начин при разработването на
оперативната програма за иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. се
ползва опитът, който дирекцията има в програмиране, управление и изпълнение
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г., в качеството й на Управляващ орган.
Основният координиращ орган на национално ниво, отговорен за разработването
и договарянето на Споразумението за партньорство и оперативните програми за
програмния период 2014-2020 е Централното координационно звено в
администрацията на Министерски съвет.
Новата ОП за иновации и конкурентоспособност (ОПИК) се разработва въз
основа на променящи се документи (български и европейски) и в съответствие с
нуждите на бизнеса и резултатите от предварителни консултации с всички
заинтересовани страни, вкл. службите на ЕК. В тази връзка, гъвкавият подход е
единственият възможен, тъй като ОПИК (както всяка оперативна програма) е
тясно свързана с другите планови и програмни документи и всяка промяна в един
от параметрите може да доведе до съществена промяна в други параметри или
части на програмата.
Основните етапи в процеса на програмиране на ОПИК, дейностите по които се
изпълняват паралелно и координирано, могат да се дефинират, както следва:
Подготвителен етап – разработването на стратегически и нормативни документи,
идентифициране на заинтересованите страни (партньорите), събиране и обработка
на изходни данни/ информация
Процесът по подготовката на стратегическите и програмни документи за
управление на средствата от фондовете за програмен период 2014-2020 г.
стартира в края на 2011 г. През януари 2012 г. са одобрени процедурите за
разработването им (ПМС № 5/18.01.2012 г.). С Решение на МС №328/ 25.04.2012
г. е одобрен списък с тематични цели, оперативни програми и ведомствата,
отговорни за тяхната подготовка.
В съответствие с разпоредбите на чл.5, ал.3 от ПМС № 5/18.01.2012 г. са
идентифицирани ключовите партньори, които да вземат участие в процеса на
програмиране и е сформирана работната група за разработване на оперативната
програма за иновации и конкурентоспособност. Освен представители на водещите
министерства и ведомства в работната група са включени също така и
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представители на социално-икономическите партньори, регионалните и местни
власти, структурите на гражданското общество, академичната общност.
Идентифицирани са стратегическите документи и анализи, които са необходими
за подготовка на новата ОП, в т.ч. приложимите предварителни (ex-ante) условия
(Националната стратегия за насърчаване на МСП 2013-2020, Иновационна
стратегия за интелигентна специализация, анализ на резултатите от настоящия
програмен период, аналитична информация относно разпределението на
българската икономика по региони и сектори, стратегически документи в
областта на туризма, стратегически анализ за привличане на преки чужди
инвестиции, Енергийна стратегия и др.).
През м.юли 2012 г. е подписано Споразумение със Световна банка за
предоставяне на консултантски услуги с основна цел предоставяне на подкрепа
относно подобряване на институционалната и правната рамка в подкрепа на
националната иновационна система на България и за подобряване на проектите за
иновации, финансирани от Европейския съюз.
Съдействието на Световната банка по Споразумението е от съществено значение
за програмирането на период 2014-2020 г. Основна дейност по Споразумението е
разработването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация като
едно от задължителните предварителните условия за предоставяне на подкрепата
от ЕСИФ за периода 2014-2020. Изготвен е и е представен Доклад на СБ за
Иновационната стратегия за интелигентна специализация, въз основа на който
през м.май 2013 г. е разработен и първият проект на Стратегията.
В рамките на Споразумението Световната банка сътрудничи активно и при
разработването на иновационния компонент на ОПИК – извършен е преглед на
подкрепата за иновациите чрез оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и са очертани
възможностите за подобряване на резултатите в периода 2014-2020 г., основно
чрез механизми за финансов инженеринг, които да осигурят улеснен достъп да
финансиране най-общо и да гарантират изпълнението конкретно на ключови
дейности в областта на иновациите в комбинация с грантове.
Паралелно, в рамките на Споразумението, са проведени и отделни срещи и
консултации с бизнеса, между които фокус-групи в секторите ИКТ,
фармацевтика, мехатроника и електоника, преработка на храни, защита и
търговска реализация на интелектуалната собственост, креативни индустрии.
Получени са конкрети препоръки от Асоциация на бизнес клъстерите, АРИ
(Асоциация на рециклиращата индустрия) и Българска асоциация по рециклиране
(БАР), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска
търговско-промишлена палата (БТПП) и др.
През м.ноември 2012 г. е представено “Становище на службите на Комисията
относно разработването на споразумение за партньорство и програми в България
за периода 2014-2020 г.“, съдържащо специфични препоръки на ЕК и основни
приоритетни области, към които Комисията би желала България да насочи
средствата от европейските фондове за следващия програмен период, което
послужи като основа при изготвянето на концепцията на ОПИК 2014-2020.
В края на 2012 г. е извършено качествено проучване чрез дълбочинни интервюта
или фокус групи сред бенефициенти и други заинтересовани страни (бизнес
организации, научни институти, консултанти и др.) по отношение опита им с

Стр. 135 от 160

ОПИК 2014-2020 г. 2014BG16RFOP002 – Проект, месец май 2014 г.
настоящата ОП, с цел да се очертаят основните трудности и да се формулират
конкретни предложения или насоки за промяна в следващия програмен период.
През периода м.март - май 2013 г. е проведено и национално представително
проучване с използване на количествени методи сред широката група на
потенциалните бенефициенти (неучаствали, участвали и отхвърлени, изпълнили/
изпълняващи проект по ОПК).
На 09.01.2013 г. с Решение на МС списъкът с оперативни програми е допълнен с
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, което постави началото на
широка и продължителна дискусия относно разделението и допълването на
мерките в двете програми, касаещи иновационната система в страна и поконкретно търсенето на синергията при осъществяването на иновационни
дейности от бизнеса и академичните среди и подпомагане на сътрудничеството
между бизнеса и науката за постигане на цялостен положителен ефект върху
българската икономика.
През м.септември 2013 г. стартира процедура за избор на външен консултант за
подпомагане на процеса на програмиране, включваща извършване на анализ на
резултатите от оперативната програма за периода 2007-2013 г., формулиране на
препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г. и подкрепа при
разработването на новата ОП.
Подготовка на концепция за ОПИК 2014-2020 г., обсъждането й със
заинтересованите страни и постигане на съгласие по ключовите въпроси
На 6 февруари 2013 г., на среща с представители на Европейската комисия (ЕК) е
представен и съгласуван предварителният обхват и индикативните приоритетни
области за финансиране по ОПИК. На тази база, в контекста на приложимите
стратегически и нормативни документи, осъществени анализи и проучвания,
резултатите от водените до момента дискусии в рамките на координационния
механизъм за разработване на стратегическите документи за следващия
програмен период (работни срещи за определяне механизмите за разграничаване
и допълняемост между отделните ОП, заседания на работната група за
Споразумението за партньорство, няколко неформални срещи на високо
управленско ниво за постигане общо разбиране и съгласие по въпросите от
национално значение, предварителните преговори със службите на ЕК от м.
ноември 2012 г. и м. февруари 2013 г.) и експертизата на Световната банка през
м.април 2013 г. е разработен първия вариант на Концепция на ОПИК 2014-2020 г.
Първият вариант на Концепция на ОПИК 2014-2020 г. е представен за обсъждане
в рамките на първото заседание на Тематичната работна група (ТРГ), проведено
на 26.04.2013 г. Проведена е дискусия по предложения обхват, приоритетни
направления, индикативни дейности и инструменти за финансиране на ОПИК
2014-2020 г., като преобладаващата част от изразените становища съдържаха
несъгласие с основния подход на концепцията за насърчаване изграждането на
иновационна инфраструктура, клъстери и приложението на нови за страната
модели (инструменти) за подкрепа на бизнеса с доказана ефективност в световен
мащаб, но не и в България.
С цел задълбочаване на диалога и постигане на единно разбиране по
представените становища и предложения от страна на бизнеса и неговите
организации, неправителствения сектор, регионалните и местни власти и другите
заинтересовани страни, както и по-пълно отразяване на действителните нужди на
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българската икономика през м.юни 2013 г. е инициирано провеждането на
работни срещи.
Същевременно, първият вариант на концепцията от м. април 2013 г. е оценена в
неофициалния документ на ЕК от 22 юли 2013 г. (non paper) като недостатъчно
зряла, за да стане основа за технически преговори. Въпреки това първите
наблюдения са, че: липсва солидна обосновка за избора на приоритети и в тази
връзка следва да бъде използвано проучването на СБ за Стратегията за
интелигентна специализация, да бъдат разширени възможностите за подкрепа на
МСП и новосъздадени предприятия чрез финансов инженеринг в комбинация с
грантове (приложено към настоящия документ).
Въз основа на получените коментари и проведените консултации през м.юни 2013
г. е разработен втори вариант на Концепцията за ОПИК 2014-2020 г., която е
представена за обсъждане на второто заседание на Тематичната работна група на
11.07.2013 г. и в значителна степен получи одобрението на заинтересованите
страни.
След заседанието на ТРГ са проведени и допълнителни двустранни работни
срещи между ГД „ЕФК“ на МИЕ и МОН, Асоциацията на бизнес клъстерите и
МОСВ. Срещите с МОН и МОСВ са с цел определяне на разделителни линии и
допълняемост между отделните програми, а срещата с АБК е за обсъждане на
позицията на АБК относно втория вариант на концепция на ОПИК и дискусия по
разработването на индикативните дейности и правилата на новата оперативна
програма, и в частност подкрепата за клъстери.
След второто заседание на ТРГ са получени становища от 13 организации: МИЕТ
- дирекция „Иновации, инвестиции и предприемачество”, МС - дирекция
„Програмиране на средствата от ЕС“, Министерство на финансите, БТПП, БАН и
представители на академичната общност, Асоциация на топлофикционните
дружества в България, НСОРБ, АБК, Браншова Камара на Дървообработващата и
Мебелната промишленост, Българска асоциация на производителите на инертни
материали (БАПИМ), членове на бизнес и консултантски организации (БАКЕП),
МТИТС.
Основното предизвикателство при разработването на програмата е да се постигне
консенсус между всички заинтересовани страни и баланс между мерките, които
имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса (технологично обновление подкрепа за модернизация ще се проедоставя основно чрез улеснен достъп до
финансиране, като се ползва натрупаният опит по JEREMIE, въвеждане на
международни стандарти и сертификация, интернационализация и т.н.) и такива,
които изискват по-дълъг период за постигане на опреден резултат и по-големи
инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания; развитие и внедряване
на иновации и т.н.). Ключовите иновационни дейности ще се подкрепят адекватно
на база научените уроци от досегашните схеми за инкубатори/центрове за
компетентност/офиси за технологичен трансфер.
Трето заседание на ТРГ е проведено на 24 април 2014 г., като са получени и взети
предвид изразените (в диалог или писмено) становища на НСИ, БАН,
Министерство на финансите, МОСВ, МРР, ресорни дирекции в МИЕ, МТИТС,
ДАМТН, организации на хора с увреждания, Асоциацията на банките в България,
КРИБ, АИКБ, БТПП, Администрация на Министерския съвет и др.
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Разработване на цялостен проект на ОПИК 2014-2020 г.
Като отчете полученото широко одобрение на втория вариант на концепция на
ОПИК 2014-2020 г. от страна на социално-икономическите партньори,
получените коментари и резултатите от проведените срещи и дискусии, УО
пристъпи към разработването на цялостния проект на оперативната програма,
обхващащ детайлно разписване на стратегията на програмата, определяне на
приоритетите за нейното постигане в съответствие с тематичните цели и
инвестиционни приоритети съгласно проекта на регламент за ЕФРР, индикативни
дейности за подкрепа, очакваните резултати и индикатори за тяхното измерване.
През м.август 2013 г. е получено писмо от ЕК относно индикативното
разпределение на средствата от ЕСИФ за България за периода 2014-2020 г., въз
основа на което на национално ниво е направено индикативното разпределение на
финансовия ресурс между отделните оперативни програми по тематични цели.
Така предвидените приоритетни направления за подкрепа в цялостния проект на
оперативната програма получават своето финансово изражение.
През октомври 2013 г. УО изпрати проект на ОПИК 2014-2020 г. на Европейската
комисия в рамките на неформалния диалог и техническите консултации с цел
навременно постигане на консенсус по обхвата и планираните инвестиции и
резултати по програмата. Получени са конструктивни коментари и бележки от
ЕК, които също служат в процеса на партньорство за подобряване фокуса и
качеството на оперативната програма, която се очаква да бъде официално
предадена през м. юни 2014 г.
През декември 2013 г. с Решение на МС са определени органите по управление на
оперативни програми като за ОПИК 2014-2020 г. Управляващ орган е
Министерството на икономиката и енергетиката, Главна дирекция "Европесйки
фондове за конкурентоспособност". През март 2014 г. Министерски съвет одобри
Споразумението за партньорство 2014-2020 г. като основа за стартиране на
официалните преговори с Европейската комисия.
Предстоящи етапи в процеса на програмиране са работа в диалог с избрания екип
за предварителната оценка, осъществяване на допълнителни технически
консултации със службите на ЕК, отразяване на получени последващи коментари,
междуведомствена процедура за одобрение от МС на официален проект на ОПИК
и стартиране на официалния преговорен процес за одобрение на ОП и реално
изпълнение на заложените цели и приоритети.
Участие на партньорите в подготовката на оперативната програма
В съответствие с чл.5 от проекта на Общия регламент, Оперативна програма
“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. се разработва при спазване на
принципа на партньорство. Съставът на тематичната работна група за нейното
изготвяне е формиран в съответствие с разпоредбите на чл.5, ал.3 от ПМС №
5/18.01.2012 г. Участието на изброените в чл.5 (3) органи и организации гарантира
отразяване на мненията на всички заинтересовани страни по отношение
разработването на ОПИК 2014–2020 г., както и използването на експертизата на
членовете за възможно най-качествено разработване на документа. Поименният
състав на тематичната работната група, отговорностите и задачите й, са
определени със заповед РД-16-1396/19.10.2013 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма (приложен списъка на партньорите като анекс към
настоящия документ).
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За да се осигури възможно най-широко и активно участие на заинтересованите
страни, структурите на гражданското общество са представени от найутвърдените и активни организации на бизнеса в страната. В групата намират
място и представители на национално представените организации на и за хората с
увреждания, организации от тематичните групи „Социални организации“,
„Екологични организации“ и „Политики за развитие“. За участие на
неправителствени организации в ТРГ е проведен избор съгласно Механизма за
избор на неправителствените организации, утвърден от Министъра по управление
на средствата от ЕС. Проведен е и избор на представители на академичната
общност, в съответствие с методиката и със съдействието на Министерство на
образованието, младежта и науката.
Партньорите в ТРГ са включени в цялостното изготвяне, разглеждане и
съгласуване на проектите и окончателен вариант на ОПИК като всичките им
права и задължения като членове на групата са дефинирани в правилата за работа
на тематичната работната група, приети с гласуване на нейното първо заседание.
За да се улесни участието на партньорите от цялата страна, за място на срещите
на ТРГ се избират възможно най-комуникативни зали, вкл. с достъп на хора с
увреждания. Всички решения на ТРГ се вземат по възможност с консенсус. При
наличие на разногласия се провеждат допълнителни срещи. Предвидена е и
възможността за създаване на подгрупи за разработване на отделни части от
проекта на ОП/обсъждане на специфични въпроси и решаване на проблеми,
свързани с функциите и задачите на работната група или с проекта на
оперативната програма. С оглед коректното отразяване на всички постъпили
становища и коментари, секретариатът изготвя протокол от всяко заседание както
и съгласувателна таблица, в която се регистрират отразените становища и се дават
основанията за отхвърляне на неприетите такива.
С оглед даване на възможност за запознаване с проекта на ОПИК и отразяване на
мненията на възможно най-широк кръг заинтересовани, на интернет страницата
на ОПРКБИ 2007-2013 г. (http://www.opcompetitiveness.bg) са създадени рубрика
„Нов програмен период 2014 - 2020 г.“ и секция „Предложения, мнения,
препоръки“. В рубриката „Нов програмен период 2014 - 2020 г.“ се публикуват
документите от заседанията на ТРГ, а секция „Предложения, мнения, препоръки“
предоставя възможност бизнесът да изпраща своите предложения, коментари и
препоръки за програмирането на новия период 2014-2020 г. Всички изпратени
предложения, мнения и препоръки са разгледани от Управляващия орган на ОП
„Конкурентоспособност“ и получили отговор.
За популяризиране на проекта на ОПИК 2014-2020 г. и получаване на обратна
връзка от още по-широк кръг лица и организации, експерти на УО участват в
редица информационни събития, на които представят проекта на програмата.
След окончателното разработване на програмата и одобрението й от ЕК
сътрудничеството с партньорите ще продължи в рамките на бъдещия Комитет за
наблюдение, в който участие ще вземат преобладаващата част от организациите,
представени в ТРГ.
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Организация на предварителната оценка и процеси на екологичната оценка
Изпълняват се договори с избрани изпълнители по обществена поръчка за
възлагане на предварителна оценка и екологична оценка на ОПИК 2014-2020 г.
Коментарите и бележките на оценителите са неразделна част от партньорския
процес по разработването и съгласуването на ОПИК 2014-2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КОМЕНТАРИ НА ЕК ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО
В ЧАСТТА ЗА ПЪРВИЯ ПРОЕКТ НА ОПИК (NON-PAPER EC, JULY 2013).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: КОМЕНТАРИ
ОКТОМВРИ 2013 Г.)

НА

ЕК

ПО

ОПИК 2014-2020 Г. (ВЕРСИЯ

ОТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНА БАНКА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - СЪДЪРЖАТ ДЕТАЙЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ПОДОБРЕНАТА
ИНОВАЦИОННА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ, ВКЛ. ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА НА
ФИНАНСИРАНЕ, РАЗЧЕТИ ЗА НЕОБХОДИМИЯ ФИНАНСОВ РЕСУРС И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ИНДИКАТОРИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
(ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН) - В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ

ЗА

ПРЕДВАРИТЕЛНА

ОЦЕНКА

Предварителни коментари са изготвени в изпълнение на договор №:
231/06.03.2014 г. с предмет „Извършване на предварителна оценка на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, сключен между
Министерство на икономиката и енергетиката, Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност” и Обединение „Предварителна оценка на
ОПИК 2014-2020” ДЗЗД.
Предварителните коментари са изготвени по отношение на версията на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.” от 11
април 2014 г., в съответствие с Методологията за извършване на предварителна
оценка и въпросите за оценка по отделните направления на оценката.
Заключенията са изведени само на база на наличната информация, като са
посочени сфери, където е необходимо предоставянето на допълнителна и/или подетайлна информация.
Становището на предварителния етап е, че в ОПИК 2014-2020 г. са положени
значителни усилия за координираност и съгласуваност със Споразумението за
партньорство на Република България, очертаващо помощта на европейските
структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г. и
останалите оперативни програми за същия период. Предварителните коментари
засягат възможности за подобряване вътрешната съгласуваност на документа,
актуализация и прецизиране на данни, конкретика относно предвидените форми
на финансова подкрепа (особено финансовите инструменти), препоръки по
отношение на „синия растеж“, Дунавската стратегия, прилагането на
Интегрирания териториален подход за Северо-западния регион и много-фондово
финансиране на ВОМР в сферите на инвестиции на ОПИК 2014-2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ДОКУМНЕТАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖИМОСТТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (КАКТО Е ПРИЛОЖИМО)
Таблица 0-1: Определяне на приложимите предварителни условия и оценка на изпълнението им
Приложими предварителни
условия
Тематични предварителни условия
1.1. Научни изследвания и
иновации: Наличие на
национална или регионална
стратегия за интелигентно
специализиране в съответствие с
националната програма за
реформи, имаща за цел да набере
частни средства за
научноизследователската дейност
и иновациите и която е в
съответствие с характеристиките
на добре работещи национални
или регионални системи в
областта на научните
изследвания и иновациите.

3.1. Извършени са специални
действия в подкрепа на
поощряването на
предприемачески дух, като се
отчита Small Business Act (SBA).

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично
НЕ

ДА

Критерии

Критерий изпълнен:
Да / Не

Въведена е национална или
регионална стратегия за
интелигентно специализиране,
която:
— се основава на SWOT анализ
(анализ на силните страни,
слабостите, възможностите и
заплахите) или подобен анализ,
за да се съсредоточат ресурсите
върху ограничен набор от
приоритети в областта на
научните изследвания и
иновациите;
— очертава мерки за насърчаване
н
а частните инвестиции в
научноизследователската дейност
и технологичното развитие;
— съдържа механизъм за
мониторинг.
Приета е рамка, която очертава
наличните бюджетни ресурси за
научни изследвания и иновации.

НЕ

Специалните действия са:
— въведени са мерки с цел
намаляване на времето и
разходите, свързани с учредяване
на дружество, като се вземат под
внимание целите на SBA;

ДА

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)

Обяснение (където е подходящо)

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 – приета от Народното събрание през 2011 г.
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=708
Националната стратегията за развитие на научните изследвания бе приета с решение на Народното събрание
през 2011 (брой 62 от 12.08.2011 г. на Държавен вестник). Стратегията осигурява стабилна рамка за развитието
на изследователските институции и на научната и иновационната дейност в България за период от десет години
2011- 2020. Тя съдържа всички необходими реквизити, изискващи се в предварителните условия за
Европейските структурни и инвестиционни фондове за 2014-2020 г – основана е на SWOT анализ, очертава
мерките за подобряване на научно-изследователската дейност и технологично развитие, включва и индикатори
за мониторинг на изпълнението на целите, задачите и мерките и механизъм за наблюдение. Освен това тя се
придружава от тригодишен план за действие за периода август 2011- август 2014, като ефективността от
изпълнението на заложените цели и мерки ще бъдат оценявани от независими експерти на три годишен период.
Планът за действие е рамката за конкретните действия, програми и инициативи, които Правителството ще
реализира във връзка с изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания. Планът за действие
обхваща политики, приоритети и програми на водещите министерства и ведомства в научно-иновационната
система. Планът за действие предлага комбинация от мерки и действия, подкрепени чрез различни национални
фондове, европейски програми, кохезионни инструменти и специални схеми за подкрепа от трети страни.

НЕ

•
Заявленията за първоначална регистрация на търговци се разглеждат в рамките на законоустановения
тридневен срок. Таксата за регистрация на дружество с ограничена отговорност понастоящем е значително под
посочения размер от 100 €. Действащите нормативни актове, регламентиращи мерките, са налични на следните
електронни адреси:
http://www.registryagency.bg/downloads/ZTR.pdf
http://www.registryagency.bg/downloads/tarifa.pdf
В изпълнение на мярка 7 от приетия с Решение № 484/15.08.2013 г. на Министерски съвет Пакет от мерки за
намаляване на регулаторната тежест е изготвен проект за изменение и допълнение на Закона за търговския
регистър, в който се предвижда намаляване на срока за първоначална регистрация на търговци от 3 работни дни
на един работен ден или конкретно формулираният текст гласи: “до края на следващия работен ден след
приемане на заявлението“. Предложените текстове са включени в обобщен проект за законодателни изменения
за намаляване на регулаторната тежест, а именно в § 29 от Преходните и заключителни разпоредби на проекта
на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма.

— въведени са мерки с цел
намаляване на времето,

ДА

Предвидено е и намаление на таксите за регистрация на търговци в търговския регистър към Агенция по
вписванията. Информация за предложението и конкретните размери е налична на сайта на Министерство на
правосъдието:
http://www.justice.government.bg/15/
Понастоящем проектът е на етап съгласуване, съгласно правилника на МС.
•
Програмата JEREMIE e използвана за създаване на seed и start-up фондове и акселератори, които
запълват нишата на пазара за финансиране на бизнес идеи и стартиращи фирми. Банките не извършват подобно
финансиране. Фондовете работят от малко повече от година и се считат за едни от най-успешните не само в
България, но и в целия регион на Балканите. В резултат, България се изкачва с 12 места в област
„Предприемачество“ по SBA и вече заема 9-то място. Както и заема 6-то място в ЕС в класацията на
Световната банка по гъстота на стартиращите фирми. Фондовете се управляват от частни компании, ползващи
средства по JEREMIE, отпуснати чрез програма „Конкурентоспособност“ на МИЕ, като средствата идват по
линия на EIF.
http://doingbusiness.org/data/exploretopics/entrepreneurship
http://eleven.bg/bulgarian/
http://launchub.com/
Съществуват национални планове и програми, които са насочени към намаляване на административната тежест
и по-доброто регулиране.
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Приложими предварителни
условия

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично

Критерии

необходимо за получаване на
лицензи и разрешителни за
започване и упражняване на
конкретната дейност на
предприятие, като се вземат под
внимание целите на SBA;
— въведен е механизъм за
мониторинг на прилагането на
мерките на SBA, които са
предприети и оценяват
въздействието на
законодателството върху МСП.

4.1. Извършени са действия за
насърчаване на
разходоефективни подобрения на
ефективността при крайното
потребление на енергия и
разходоефективни инвестиции в
енергийната ефективност при
изграждането или реновирането
на сгради.

Частично

Действията са:
— мерки, които да гарантират, че
са въведени минималните
изисквания във връзка с
енергийните характеристики на
сградите, в съответствие с
членове 3, 4 и 5 от Директива
2010/31/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета

Критерий изпълнен:
Да / Не

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)

Обяснение (където е подходящо)

РМС №484 от месец август 2013 г.
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1043
РМС № 635 от месец октомври 2013 г.
Виж ТПУ 11.
ДА

•
Изпълнява се Стратегия за насърчаване МСП 2007-2013. Вътрешната оценка се извършва и чрез
преценка изпълнението на Годишната програма за прилагане на Стратегията по силата на Закона за МСП, чл.12,
ал.1

НЕ

България е приела методология за изчисляване на енергийните характеристики на сградите, която е
регламентирана в чл.15 от Закон за енергийната ефективност, обн. в ДВ 24, от 12.03.2013 г., както и в
разпоредбите на Наредба № РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на
сградите на МИЕ и МРР и в разпоредбите на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и
икономия на енергия в сгради на МИП, както и Приложение № 3 от Наредба № 7.
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energiinata-efektivnost-506-c25-m258-4.html
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9250&Itemid=227&lang=bg
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=465

Изготвен е проект на Национална стратегия за
насърчаване МСП 2014-2020. Тя е изцяло адаптирана към
SBA. Критериите за оценка за изпълнение на целите на
стратегията съответстват на критериите използвани от ЕК
при оценка на изпълнението на SBA в т.нар. Fact Sheets.
http://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalnastrategiya-za-nasarchavane-na-msp-v-balgariya-2014-2020small-business-act-11-285.html
Проектът на Национална стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия 2014-2020 е изпратен за
междуведомствено съгласуване на 23 октомври 2013 г.,
като преди това е проведено обществено обсъждане.
Коментарите и бележките от двете обсъждания са
отразени в съответните съгласувателни таблици.
На 04.12.2013 г. проектът на стратегия е изпратен за
съгласуване от Съвета за развитие.
По отношение на въздействието върху МСП, МИЕ
изготви концепция за прилагане на МСП-тест, която
премина публично обсъждане, подготви проект на ЗИД на
ЗНА, който изпрати към МП, съобразен с техните
предложения за въвеждане на ОВ.
http://www.mi.government.bg/bg/themes/msp-test-1283343.html
След приемането на Стратегията от МС, ще се извърши и
приемането на МСП-теста като част от промените в ЗНА.

Съгласно методологията за изчисляване на енергийните характеристики на сградите, последните са определят
на базата на изчислената или премерена стойност на необходимата енергия за посрещане на енергийните
нужди, свързани с типична консумация за сградата, която включва затопляне, охлаждане, вентилация, топла
вода и осветление. Отразени са нуждите от отопление охлаждане, вентилация и топла вода за домакински цели
и за осветление за нежилищни сгради. Енергийните характеристики на една сграда се изразяват по прозрачен
начин и включват индикатор за енергийната експлоатация и цифров индикатор за използването на първичната
енергия. Методологията отчита аспектите, влияещи върху енергийните характеристики, както следва:
Параметри на сградата и енергийните инсталации: отопление, подаване на топла вода, климатици, вентилация,
осветление, слънчеви системи и защита, вътрешни климатични условия и др.; Аспекти, които биха повлияли
положително на енергийните характеристики: местно слънчево изложение, активни слънчеви системи, други
отоплителни и електрически системи в базата на възобновяеми енергийни източници, електроенергия,
произведена при комбинирано производство, системи за отопление/ охлаждане на района или блока, естествено
осветление и др.
В ДВ бр. 93 от 25.10.2013 г. е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна
ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради от министъра на инвестиционното проектиране.
Допълнението на наредбата включва изрична препратка към Делегирания регламент (ЕС) № 244/2012 на
Комисията от 2012 г. за допълване на Директива 2010/31/ЕС чрез създаване на сравнителна методологична
рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните
характеристики на сградите и сградните компоненти(ОВ, L 81/18 от 21 март 2012 г.). Към наредбата са
приложени таблица за съответствие с Директива 2010/31/ЕО и становище на Работна група 14 съгласно
изискванията на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС.
На основание чл. 5, параграф 2 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и чл.
6 от Регламент 244/2012 на Комисията е разработен и представен в ЕК доклад „Изчисляване на оптимални по
отношение на разходите равнища на минимални изисквания за енергийните характеристики на сградите в
Република България“.
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Приложими предварителни
условия

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично

Критерии

Критерий изпълнен:
Да / Не

— мерки, необходими за
създаването на система за
сертифициране на енергийните
характеристики на сградите,
които са в съответствие с член 11
от Директива 2010/31/ЕС;

ДА

— мерки за осигуряване на
стратегическото планиране в
областта на енергийната
ефективност в съответствие с
член 3 от Директива 2012/27/ЕС
на Европейския парламент и на
Съвета

ДА

— мерки, съвместими с член 13
от Директива 2006/32/ЕО на
Европейския парламент и на
Съвета ( 3 ) относно
ефективността при крайното
потребление на енергия и
осъществяване на енергийни
услуги, с цел на крайните
клиенти да се осигури
предоставянето на отделни
измервателни уреди, доколкото
това е технически възможно,
разумно от финансова гледна
точка и съразмерно на
потенциалните икономии на
енергия.

ДА

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)
Докладът е разработен въз основа на резултатите от четири поредни и взаимообвързани систематични анализа
за сградния фонд в България, изготвени в рамките на проект № BG161PO001/5-01/2008/076 „Анализи,
проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014–2020 г.”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. В процеса на изпълнение
на проекта е извършено симулационно изследване чрез компютърни модели на подбрани еталонни сгради.
С резултатите от проектa предстои да се актуализират нормативните актове в областта на енергийната
ефективност за проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с изискванията на Директива
2010/31/ЕС и на Регламент 244/2012 на Комисията.
В Раздел ІІ от Закон за енергийната ефективност, обн. ДВ 24, 12.03.2013 г. е регламентирана системата за
сертифициране на енергийните характеристики на сгради „Обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради“, както и в Наредба №16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, с приложенията към нея.
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energiinata-efektivnost-506-c25-m258-4.html
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9250&Itemid=227&lang=bg
Съгласно цитираните нормативни актове, които регламентират системата за сертифициране на сградите, са
налице сертификати за енергийните характеристики, за да може собствениците или наемателите на сграда или
сградна част да сравняват и оценяват енергийните и характеристики; Сертификатите съдържат поне следната
информация: енергийни характеристики на сградата, референтни стойности като минимални изисквания за
енергийните характеристики и препоръки за оптимални или ефективни по разход подобрения на енергийните
характеристики на сградата или частта от сградата. Те също дават указание за това къде собственикът или
наемателят може да получи по-подробна информация.
Стратегическото планиране на енергийната ефективност е осъществено с Енергийната стратегия на Република
България и Националната програма за реформи на Р България - актуализация от м. април 2013 г.
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/epsp/22_energy_strategy2020_.pdf - стр.25
http://www.minfin.bg/bg/page/573- - стр.36
България е определила национална индикативна цел за енергийна ефективност от 25 % повишаване на
енергийната ефективност до 2020 г. съгласно изискванията на чл. 3 от Директива 2012/27ЕС.
По отношение на жилищните сгради има действащи Национална жилищна стратегия и Национална програма за
обновяване на жилищни сгради в Република България
Нормативните актове, свързани с мерките по Член 13 на Директива 2006/32/EC са: Закон за енергетиката (ЗЕ) и
Наредба № 16-334 за топлоснабдяването
За ел. енергията – чл. 120 от ЗЕ;
За централизираното топлоснабдяване – чл. 139, ал. 1; чл. 140, ал. 1; чл. 140а до чл. 145 и чл. 156 от ЗЕ; чл. 43;
чл. 52, ал. от 1 до 5; чл. 62 и Методика за разпределение на топлинната енергия за сгради – етажна собственост,
приложение към чл. 61 от Наредба № 16-334.
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-2.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-16-334-ot-6-april-2007-g-za-toplosnabdyavaneto-404-c78-m2603.html
Отоплителните инсталации в многофамилните сгради с централно отопление на територията на България до
1995г. са изпълнявани изключително като двутръбни, вертикални. При тези инсталации, отоплителните тела от
различни имоти, разположени във вертикала едни над други, се присъединяват към вертикални части от
сградната инсталация. За този тип преобладаващи в страната сгради, единствената техническа възможност за
отчитане на потребената в жилищата топлинна енергия и нейното разпределение е чрез монтиране на
индивидуални разпределители на всяко отоплително тяло в многофамилната сграда.
За новоизгражданите многофамилни сгради, значително преди въвеждането на изискванията на Директивата, в
националната нормативна уредба е въведено изискването за проектиране и изграждане на хоризонтални
отоплителни инсталации (Наредба № 15 от 28.07.2005 г.) За този тип отоплителни инсталации, захранването на
отоплителните тела за отделните имоти е с хоризонтални тръбопроводи, за всеки отделен имот и е налична
техническата възможност за индивидуално измерване на потребената в отделния имот енергия за отопление на
имота.
Изискванията залегнали в Директива 2006/32/ЕС, включително по отношение на отчитането на индивидуалното
потребление на топлинна енергия са доразвити и прецизирани с Директива 2012/27/ЕС.
В т. 12 от преамбюла на Директива 2012/27/ЕС е посочено, че следва да бъдат засилени разпоредбите на
Директива 2004/8/ЕО от ноември 2004, относно насърчаване на комбинираното производство на енергия,
основаващо се на търсенето на полезна топлинна енергия във вътрешния енергиен пазар и на Директива
2006/32/ЕО. В този смисъл, към настоящия момент, България е въвела в законодателството си именно онези
„засилени” – прецизирани и детайлизирани изисквания на Директива 2012/27/ЕС.

Обяснение (където е подходящо)

България е определила национална индикативна цел за
енергийна ефективност от 25 % повишаване на
енергийната ефективност до 2020 г. съгласно
изискванията на чл. 3 от Директива 2012/27ЕС.

Регулаторната рамка относно фактурирането от дистрибуторите на енергия е в чл. 38 от Закона за енергийната
ефективност (ЗЕЕ)
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energiinata-efektivnost-506-c25-m258-4.html
Разпоредбите свързани с общите условия на договорите, одобрени от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране, са разписани вчл. 150, ал. 1 и чл. 149б от ЗЕ
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-2.html
Останалата информация се съдържа в ежемесечните съобщения за фактури, предоставяни на клиентите на
топлинна енергия от съответните топлофикационни дружества.
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Приложими предварителни
условия
4.3. Извършени са действия за
насърчаване на производството и
разпространението на
възобновяеми енергийни
източници

7.4. Развитие на системи за
интелигентно разпределение,
съхранение и пренасяне на
енергията: Наличие на
всеобхватен план за инвестиции в
инфраструктура и регулация на
интелигентна енергетика, което
допринася за енергийната
ефективност и сигурност на
доставката

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично
ДА

n/a

Критерии

Въведени са прозрачни системи
за подкрепа, приоритетен достъп
до мрежата или гарантиран
достъп и приоритет при
разпределението, както и
публично оповестени са
стандартни правила за поемането
и поделянето на разходите за
техническо приспособяване,
съвместими с член 14, параграф
1, член 16, параграфи 2 и 3 от
Директива 2009/28/ЕО на
Европейския парламент и на
Съвета

Държавата-членка е приела
национален план за действие
относно енергията от
възобновяеми източници в
съответствие с член 4 от
Директива 2009/28/ЕО.
Налице са изчерпателни планове,
описващи националните
приоритети за енергийна
инфраструктура:
- в съответствие с член 22 от
Директива 2009/72/ЕО и
Директива 2009/73/ЕО , където е
приложимо, и
- отговарят на съответните
регионални инвестиционни
планове съгласно член 12, както и
с целия десетгодишен план за
развитие на Съюза в
съответствие с член 8, (3) (б) от
Регламент (ЕО) № 714/ 2009 г. и с
( ЕО) № 715 /2009, и е
- съвместим с член 3.4 от
Регламент № 347/2013/EU
относно насоки за
трансевропейските енергийни
инфраструктури
Тези планове съдържат:
- реалистични и концептуално
изчистени списъци с проекти,
предвидени за подкрепа от ЕФРР:
- Мерки за постигане на целите за

Критерий изпълнен:
Да / Не
ДА

ДА

n/a

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)

Обяснение (където е подходящо)

чл. 52, чл. 54 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (Обн. ДВ. бр. 35/03.05.2011 г., посл.
изм. и доп. ДВ бр.68, от 02.08.2013 г.);
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energiyata-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-167-c25-m258-1.html
Наредба за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за
потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България
(Обн. ДВ бр.39/22.05.2012 г.)
http://www.seea.government.bg/documents/NAREDBA_RD16558_ot_8052012.pdf
Държавата е въвела изискванията за прозрачни схеми за подпомагане. Изискването за предоставяне на
информация на всички заинтересовани страни относно мерките за подпомагане е въведено в българското
законодателство.
чл. 18, ал. 1, чл. 24, т. 1, чл. 26, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и чл. 30, ал. 6, ал. 7 на ЗЕВИ;
чл. 50, чл. 52 от НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 33
от 5.04.2013 г.)
Правила за управление на електроенергийната система (Обн. ДВ бр. 68/21.08.2007 г.)
Правила за управление на електроразпределителните мрежи (Обн. ДВ бр. 66 от 14.08.2007 г.)
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/rule_el_15.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/rule_el_16.pdf
Изискването за предоставяне на гарантиран достъп до електрическите мрежи и приоритет при диспечиране на
електрическата енергия от възобновяеми източници са въведени в българското законодателство.
чл. 22, чл. 23, чл. 27, чл. 29, чл. 52 на ЗЕВИ;
чл. 30, чл. 31 на Закона за енергетиката (Обн. ДВ. бр. 107 от 9.12.2003, посл изм. и доп. ДВ бр. 66 от 26.07.2013
г.)
НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (Обн. ДВ бр. 33 от
05.04.2013 г.)
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-1.html
Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от
наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от
възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия (Обн., ДВ, бр. 62 от 14.08.2012 г.)
http://dker.bg/docsbg.php?d=8&subD=30
Държавата е изпълнила изискването за обществена достъпност на правилата за покриване и разпределяне на
разходите, свързани с присъединяване към електрическите мрежи на енергийни обекти за производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници
Националният План за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) е приет от Министерския
съвет на Република България на 09 януари 2013
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/eoos/plan_res_2013_.pdf

Република България има изготвен и приет Национален
план за действие за енергията от възобновяеми източници.
Планът е изготвен по модел, приет с Решение № С)2009)
5174 на ЕК, представен е в Европейската комисия и се
изпълнява.

Условието е оценено като неприложимо.
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Приложими предварителни
условия

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично

Критерии

Критерий изпълнен:
Да / Не

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)

Обяснение (където е подходящо)

социално и икономическо
сближаване и опазване на
околната среда, в съответствие с
член 3.10 от Директива
2009/72/ЕО и 3.7 от Директива
2009/73/ЕО:
- Мерки за оптимизиране на
използването на енергия, в
съответствие с член 3.11 от
Директива 2009/72/ЕО и 3.8 от
Директива 2009/73/ЕО
Общи предварителни условия
1. Наличие на административен
капацитет за въвеждането и
прилагането на правото и
политиката на Съюза за борба с
дискриминацията в областта на
европейските структурни и
инвестиционни фондове

ДА

Уредба в съответствие с
институционалната и правната
рамка на държавите-членки за
осигуряване на участието на
органите, отговарящи за
насърчаването на равното
третиране на всички лица, през
цялото време на подготовката и
изпълнението на програмите,
включително предоставянето на
консултации по въпросите на
равенството в рамките на
дейностите, свързани с
европейските структурни и
инвестиционни фондове;

ДА

Комисия за защита от дискриминация
-Законът за защита от дискриминация ((http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/layout-over-40positions/normativni-dokumenti/zakon-za-zashtita-ot-diskriminacia) напълно транспонира европейските директиви
за равенство: 2000/43/ЕО, 78/200/ЕС, 75/117/ЕИО, 97/80/ЕО и 76/207/ЕИО, и гарантира защитата на всички
граждани на територията на Република България срещу формите на дискриминация, като едновременно с това
съдейства за предотвратяването на дискриминацията и утвърждава мерки за равенство във възможностите.
Според разпоредбата на чл.40 от Закона за защита от дискриминация, през 2005 г. е създадена Комисия за
защита от дискриминация, която е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на
дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване на равенство във възможностите. Комисията
осъществява контрол по прилагането и спазването на българските и международни антидискриминационни
норми, уреждащи равенство в третирането, като за своята дейност тя се отчита пред върховния орган на
законодателната власт – Народното събрание на Република България. Комисията за защита от дискриминация е
акредитиран орган за защита правата на човека към ООН, със статут „Б”, във връзка с отговарянето на
институцията на Парижките принципи.
-Като платформа за консултации и въвличане на органите отговорни за антидискриминацията, КЗД провежда
ежегодно семинари с отговорни служители от централните държавни органи – МВР, МТСП, МК и др., от
съдебната система – съдии и прокурори, териториалните общински администрации, както и с представители на
медиите и НПО.
-За улесняване на активното участие на КЗД в равнопоставеното отношение към всички хора при подготовката
и прилагането на програми и дейности на ЕС, са приети и се прилагат Правила за производство пред КЗД. До
края на 2013 г. ще бъде направено и изменение и допълнение на чл.9 от Закона за защита от дискриминация
относно тежестта на доказване, което ще определи нови облекчени минимални изисквания за сезиране на КЗД с
оглед прилагане на принципа на равно третиране и за предотвратяване на проявите на дискриминация.
Формата за осъществяване на консултации и въвличане е чрез участието в различните съгласувателни
процедури съгласно УПМС и работни групи, като например РГ 13 „Социална политика и заетост” и т.н.
Съгласно чл.5.,ал.4 на ПМС 5 от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи
на Република България за управление на средствата от Фондовете по Общата стратегическа рамка на
Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. в състава на тематичните работни групи за разработване
на програмите за новия програмен период задължително участват представители на КЗД и национално
представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за
интеграция на хората с увреждания;
В допълнение във всички програми през новия програмен период ще залегнат и ще бъдат съблюдавани
хоризонталните принципи на равенство на половете и недискриминация.

Уредба за обучение на персонала
на органите, които участват в
управлението и контрола на
европейските структурни и
инвестиционни фондове, в
областите на правото и
политиката на Съюза за борба с
дискриминацията.

ДА

- Този критерий се изпълнява на няколко равнища: чрез Плана за обучение на Учебния център на МТСП,
проектните дейности на КЗД, които се осъществяват, дейностите на АХУ, Омбудсмана, НПО, социалните
партньори и останалите заинтересовани страни, насочени към повишаване на осведомеността и капацитета в
областта на законодателството и политиката за антидискриминацията.
- КЗД ежегодно провежда обучение по европейското законодателство и политика за антидискриминация чрез
тематични семинари, на които като гост-лектори участват и представители на институции на ЕС.
- Семинарните обучения обхващат широк кръг отговорни служители от централни държавни органи – МВР,
МТСП, МОН, МК и др., териториалните общински администрации, както и представители на медиите и НПО.
- В рамките на проектни дейности МТСП осъществява обучения по отношение на антидискриминационните
политики и съответното законодателство. В това число се осъществяват обучения за социалните партньори,
работодателските организации, структурите на АЗ, структурите на АСП, синдикатите, работодатели, НПО и т.
н., като се цели реално въздействие и промяна върху пазара на труда в посока на намаляване на неравното
третиране по всички дискриминационни признаци.
Друга сфера, в която работи МТСП е обучения за превенция на дискриминация в домовете за деца, лишени от
родителски грижи. През 2014 г. предстои да се осъществят кръгли маси и посещения при работодатели за
Югозападен и Източен регион, които имат за цел промяна на обществените нагласи и реализация на пазара на
труда на младежи, които са в последната година на обучение в ДДЛРГ.
През 2014 г. от МТСП ще бъде проведена и Национална кампания за повишаване на осведомеността и

–
Създадена е и функционира Комисия за защита
от дискриминация (КЗД)
–
Комисия за защита от дискриминация, която е
независим специализиран държавен орган за
предотвратяване на дискриминация, защита от
дискриминация и осигуряване на равенство във
възможностите. Комисията осъществява контрол по
прилагането и спазването на българските и международни
антидискриминационни норми, уреждащи равенство в
третирането, като за своята дейност тя се отчита пред
върховния орган на законодателната власт – Народното
събрание на Република България. Комисията за защита от
дискриминация е акредитиран орган за защита правата на
човека към ООН, със статут „Б”, във връзка с
отговарянето на институцията на Парижките принципи.
–
-Като платформа за консултации и въвличане
на органите отговорни за антидискриминацията, КЗД
провежда ежегодно семинари с отговорни служители от
централните държавни органи – МВР, МТСП, МК и др.,
от съдебната система – съдии и прокурори,
териториалните общински администрации, както и с
представители на медиите и НПО.
-За улесняване на активното участие на КЗД в
равнопоставеното отношение към всички хора при
подготовката и прилагането на програми и дейности на
ЕС, са приети и се прилагат Правила за производство пред
КЗД. До края на 2013 г. ще бъде направено и изменение и
допълнение на чл.9 от Закона за защита от дискриминация
относно тежестта на доказване, което ще определи нови
облекчени минимални изисквания за сезиране на КЗД с
оглед прилагане на принципа на равно третиране и за
предотвратяване на проявите на дискриминация.
–
Формата за осъществяване на консултации и
въвличане е чрез участието в различните съгласувателни
процедури съгласно УПМС и работни групи, като
например РГ 13 „Социална политика и заетост” и т. н.
Към настоящия момент на служителите, участващи в
управлението и контрола на ЕСИФ, не е проведено
обучение в областта на европейското законодателство и
политика за антидискриминация.
В случай, че бъде взето решение за провеждане на такова
обучение на национално ниво, същото ще се включи в
личните планове за обучение на служителите, работещи в
Управляващите органи на Оперативните програми.
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Приложими предварителни
условия

2. Наличие на административен
капацитет за въвеждането и
прилагането на правото и
политиката на Съюза за
равенството между половете в
областта на европейските
структурни и инвестиционни
фондове

3. Наличие на административен
капацитет за въвеждането и
прилагането на Конвенцията на
ООН за правата на хората с
увреждания в областта на
европейските структурни и
инвестиционни фондове в
съответствие с Решение на

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично
ДА

ДА

Критерии

Критерий изпълнен:
Да / Не

Уредба в съответствие с
институционалната и правната
рамка на държавите-членки за
осигуряване на участието на
органите, отговарящи за
равенството между половете,
през цялото време на
подготовката и изпълнението на
програмите, включително
предоставянето на консултации
по въпросите на равенството
между половете в рамките на
дейностите, свързани с
европейските структурни и
инвестиционни фондове;

ДА

Уредба за обучение на персонала
на органите, които участват в
управлението и контрола на
европейските структурни и
инвестиционни фондове, в
областите на правото и
политиката на Съюза за
равенството между половете,
както и интегрирането на
принципа на равенство между
половете.

ДА

Уредба в съответствие с
институционалната и правната
рамка на държавите-членки за
консултиране и осигуряване на
участието на органите,
отговарящи за защитата на
правата на хората с увреждания,
или представителни организации

ДА

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)
подобряване на обществената чувствителност по отношение на директиви на Съвета 2000/43/ЕС и 2000/78/ЕС.
Съгласно чл. 20 на Директива 2006/54/ЕК Комисията за защита от дискриминацията е определена за национален
орган за равенство.
-Законът за защита от дискриминация (в сила от 01.01.2004 г.) напълно транспонира европейските директиви за
равенство: 2000/43/ЕО, 78/200/ЕС, 75/117/ЕИО, 97/80/ЕО и 76/207/ЕИО, и гарантира защитата на всички
граждани на територията на Република България срещу формите на дискриминация, като едновременно с това
съдейства за предотвратяването на дискриминацията и утвърждава мерки за равенство във възможностите.
Според разпоредбата на чл.40 от Закона за защита от дискриминация, през 2005 г. е създадена Комисия за
защита от дискриминация, която е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на
дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване на равенство във възможностите. Комисията
осъществява контрол по прилагането и спазването на българските и международни антидискриминационни
норми, уреждащи равенство в третирането, като за своята дейност тя се отчита пред върховния орган на
законодателната власт – Народното събрание на Република България. Комисията за защита от дискриминация е
акредитиран орган за защита правата на човека към ООН, със статут „Б”, във връзка с отговарянето на
институцията на Парижките принципи.
Държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и
недискриминацията по признак „пол” е хоризонтална политика, която се координира от Министерството на
труда и социалната политика на национално ниво. Постигнат е устойчив модел за сътрудничество между
институциите, както и със социалните партньори и гражданското общество чрез участието им в Националния
съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет. Председател на този Съвет е
министърът на труда и социалната политика. Стратегическият документ на българското правителство,
определящ рамката на политиката е Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за
периода 2009 – 2015 г., която е приета в съответствие с изпълнение на препоръките на Съвета на Европа,
стратегическите документи на Европейския съюз и принципите, залегнали в конвенциите на ООН за правата на
човека и правата на жените. В изпълнение на този основен стратегически документ, всяка година
Министерството на труда и социалната политика разработва годишни национални планове за действие за
насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете като въвлича в процеса на консултация всички
отговорни органи за прилагането на равенството между половете. Чрез Националните планове се цели
обединяване на усилията на всички институции за изпълнение на мерки и дейности за постигане на
равнопоставеност между жените и мъжете във всички сфери на икономическия, политическия и обществения
живот. В изпълнение на ангажиментите на Република България към международни и европейски договори, по
които е страна, както и приетия от МС с Решение № 438 от 25 юли 2013 г. План за действие за изпълнение на
заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на
дискриминацията по отношение на жените, ще бъде разработен Закон за равенство между половете. Целта е да
се създадат нормативни гаранции, свързани с мерките за осигуряване на равни възможности на жените и
мъжете и да бъде укрепен институционалния механизъм/ структури за провеждане на държавната политика в
тази област. Планът за действие е разработен от Междуведомствена работна група с участието на
представители на всички министерства, агенции, обществени органи, социални партньори, неправителствени
организации, работещи в областта на равнопоставеността на половете и организации за защита на човешките
права. В него са предвидени следните мерки в съответствие с отправените препоръки, като:
изработване на проект на Закон за равенство между половете;
укрепване на Националния механизъм за осигуряване на равнопоставеност на половете;
дейности за преодоляване на стереотипи по пол и дискриминационни практики;
тематични изследвания и анализи;
на магистрати, разследващи полицаи, педагози и социални работници; дейности за насърчаване участието на
жените в различни сфери на обществения живот и др.
В Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от
Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените са предвидени следните мерки в
съответствие с отправените препоръки, като:
обучения за повишаване на капацитета на служителите в държавната администрация по въпросите за
равенството между половете, включително по закона и политиката за равенство между половете;
провеждане на разяснителни и информационни дейности, вкл. сред жените от групи в неравностойно
положение с цел популяризиране на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по
отношение на жените и др.
Към настоящия момент на служителите, участващи в управлението и контрола на ЕСИФ, не е проведено
обучение по темите на равенство между половете.
В случай, че бъде взето решение за провеждане на такова обучение на национално ниво, същото ще се включи в
личните планове за обучение на служителите, работещи в Управляващите органи на Оперативните програми.
На 26.01.2012 г. Народното събрание на Република България прие Закон за ратификация на Конвенцията за
правата на хората с увреждания, която е първият голям договор за човешки права на 21 век в областта на
политиката за хората с увреждания.
С Решение № 868 от 19 октомври 2012 г., Министерския съвет прие План за действие, съдържащ мерки за
привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в
съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.)
Планът за действие цели предприемане на реални стъпки за прилагането на Конвенцията за правата на хората с
увреждания:

Обяснение (където е подходящо)

Към настоящия момент вече е стартирала работата на
междуведомствената работна група, създадена със
Заповед № РД01-727 от 27.09.2013 г. на министъра на
труда и социалната политика, която има за задача да
изготви проект на Закон за равенство между половете. В
него ще бъдат регламентирани Националния механизъм за
осигуряване на равнопоставеност на половете и
регламентиране на възможност за прилагане на временни
позитивни мерки в области на равнопоставеност.
Съгласно чл.5.,ал.4 на ПМС 5 от 18 януари 2012 г. за
разработване на стратегическите и програмните
документи на Република България за управление на
средствата от Фондовете по Общата стратегическа рамка
на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. в
състава на тематичните работни групи за разработване на
програмите за новия програмен период задължително
участват представители на КЗД.
В допълнение във всички програми през новия програмен
период ще залегнат и ще бъдат съблюдавани
хоризонталните принципи на равенство на половете и
недискриминация.

В изпълнение на Плана за действие е създадена
междуведомствена работа група за разработване на
независим механизъм, съгласно чл. 33.2 от Конвенцията
на ООН за правата на хората с увреждания, в т.ч. и
създаване на орган и прилагане на независим механизъм.
В плана за действие са идентифицирани участниците от
различни институции, както и такива от
неправителствения сектор, работещи в областта на
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Приложими предварителни
условия
Съвета 2010/48/ЕО

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично

Критерии

Критерий изпълнен:
Да / Не

на хората с увреждания и други
заинтересовани страни през
цялото време на подготовката и
изпълнението на програмите;

Уредба за обучение на персонала

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)
Идентифициране на ключовите области, нуждаещи се от правна реформа и предприемане на последователни
стъпки по въвеждане на изискванията на Конвенцията;
Определяне и въвеждане на координационен механизъм и механизъм за мониторинг по прилагането на
конвенцията, с ясно определени функции, задачи и отговорности на ангажираните институции;
Изграждане на капацитет сред държавни служители и експерти от различни сфери за правилно прилагане
разпоредбите на Конвенцията;
Широко популяризиране на принципите на Конвенцията сред обществеността и включване на гражданското
общество в процеса на нейното прилагане;
Осигуряване на периодично актуализиране на дейностите по изпълнение на Конвенцията и мониторинг на
прилагане разпоредбите на Конвенцията.

ДА

В плана за действие, с оглед прилагане на чл. 8 от Конвенцията „“Повишаване на общественото съзнание и

Обяснение (където е подходящо)

интеграция на хората с увреждания.
Планът показва отделните стъпки, които регламентират
водещите институции и техните партньори в процеса на
изработване на концепции за промени в нормативната
уредба различни области, обхванати от Конвенцията.
В плана са регламентирани съответно и сроковете за
изпълнение на мерките заложени в него.
Със Заповеди № РД01-186 от 28.02.2013 г., последваща
Заповед РД01-353 от 23.04.2013 г. за отмяна на първата и
Заповед РД01-602 от 02.08.2013 г. за изменение и
допълнение Заповед РД01-353 от 23.04.2013 г. на
министъра на труда и социалната политика е създадена
Междуведомствената работна група по координация за
изпълнението на Плана за действие, съдържащ мерки за
привеждане на нормативната уредба и политики в
областта на хората с увреждания, в съответствие с
разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания от Република България (наричана понататък групата по координация). В състава на групата са
включени представители на всички държавни институции
и неправителствени организации, имащи отношение към
политиката за хората с увреждания.
Относно представителите на гражданското общество, по
специално организациите представляващи хора с
увреждания, в Република България за осъществяване на
сътрудничество при разработване и провеждане на
политиката в областта на интеграцията на хората с
увреждания към Министерския съвет e създаден
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания с
председател министъра на труда и социалната политика, а
негови заместници са заместник-министър на труда и
социалната политика и заместник-министър на
здравеопазването и представител на национално
представителните организации на хора с увреждания и
национално представителните организации за хора с
увреждания, избран на ротационен принцип за срок една
година. Националният съвет за интеграция на хората с
увреждания е консултативен орган към Министерски
съвет, в който участват представители на: държавата,
определени от Министерския съвет, национално
представителните организации на и за хората с
увреждания, национално представителните организации
на работниците и служителите, национално
представителните организации на работодателите и
Националното сдружение на общините в Република
България. Националният съвет за интеграция на хората с
увреждания дава становища по всички проекти на
нормативни актове, стратегии, програми и планове, които
засягат правата на хората с увреждания и тяхната
интеграция.
Съгласно чл.5.,ал.4 на ПМС 5 от 18 януари 2012 г. за
разработване на стратегическите и програмните
документи на Република България за управление на
средствата от Фондовете по Общата стратегическа рамка
на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. в
състава на тематичните работни групи за разработване на
програмите за новия програмен период задължително
участват представители на КЗД и национално
представителните организации на и за хора с
увреждания, признати от Министерския съвет по реда на
Закона за интеграция на хората с увреждания.
В допълнение във всички програми през новия програмен
период ще залегнат и ще бъдат съблюдавани
хоризонталните принципи на равенство на половете и
недискриминация.
Към настоящия момент на служителите, участващи в
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Приложими предварителни
условия

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично

Критерии

Критерий изпълнен:
Да / Не

на органите, които участват в
управлението и контрола на
европейските структурни и
инвестиционни фондове, в
областите на приложимите право
и политика на Съюза и на
държавите-членки, включително
достъпността и практическото
прилагане на Конвенцията на
ООН за правата на хората с
увреждания, както е отразена в
законодателството на Съюза и на
държавите-членки, по
целесъобразност;

4. Наличие на уредба за
ефективното прилагане на
законодателството на Съюза за
обществените поръчки в областта
на европейските структурни и
инвестиционни фондове.

ДА

Уредба за осигуряване на
мониторинг на изпълнението на
член 9 от Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания
във връзка с европейските
структурни и инвестиционни
фондове през цялото време на
подготовката и изпълнението на
програмите.

ДА

Наличие на уредба за
ефективното прилагане на
законодателството на Съюза за
обществените поръчки в областта
на европейските структурни и
инвестиционни фондове.

ДА

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)
промяна на нагласите по правата на хората с увреждания“ е заложена оперативна цел „Повишаване на
капацитета на местната, областната и централната администрация и др. относно разпоредбите на Конвенцията
на ООН“. В тази връзка са заложени семинари за служители на държавната администрация, правосъдната
система, лекари и медицински специалисти, семинари за педагогически персонал, форми за хора с увреждания
и пр.
На 11-12 ноември 2013 г. в София се проведе Семинар с международно участие на тема „ Конвенция за правата
на хората с увреждания на ООН и План за действие за нейното прилагане. Осъществи се обмен на опит и добри
практики в международен аспект и да се представи българския опит в прилагане на Конвенцията за правата на
хората с увреждания на ООН. Инициативата предостави възможност за повишаване на капацитета на
представителите на администрацията относно тенденциите в политиката за хора с увреждания в контекста на
прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания в Европа и ще осигури изпълнение на мерките в
Двугодишния план за действие за прилагане на Конвенцията. Разшириха се знанията за националната
институционална рамка за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН – механизъм за
координация, мониторинг и независим мониторинг; Проучи се и обмени чуждестранен опит в докладването
пред Комитета на ООН за правата на хората с увреждания – принципи, подходи, източници на информация,
начини за обработване на данни, анализи; Получи се изчерпателна информация за насоките за изготвяне на
националните доклади, както и усвояване на практически знания и умения за подходите и техниките за
изготвяне на националните доклади.
В плана за действие, с оглед прилагане на чл. 8 от Конвенцията „“Повишаване на общественото съзнание и
промяна на нагласите по правата на хората с увреждания“ е заложена оперативна цел „Повишаване на
капацитета на местната, областната и централната администрация и др. относно разпоредбите на Конвенцията
на ООН“. В тази връзка са заложени семинари за служители на държавната администрация, правосъдната
система, лекари и медицински специалисти, семинари за педагогически персонал, форми за хора с увреждания
и пр.
На 11-12 ноември 2013 г. в София се проведе Семинар с международно участие на тема „ Конвенция за правата
на хората с увреждания на ООН и План за действие за нейното прилагане. Осъществи се обмен на опит и добри
практики в международен аспект и да се представи българския опит в прилагане на Конвенцията за правата на
хората с увреждания на ООН. Инициативата предостави възможност за повишаване на капацитета на
представителите на администрацията относно тенденциите в политиката за хора с увреждания в контекста на
прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания в Европа и ще осигури изпълнение на мерките в
Двугодишния план за действие за прилагане на Конвенцията. Разшириха се знанията за националната
институционална рамка за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН – механизъм за
координация, мониторинг и независим мониторинг; Проучи се и обмени чуждестранен опит в докладването
пред Комитета на ООН за правата на хората с увреждания – принципи, подходи, източници на информация,
начини за обработване на данни, анализи; Получи се изчерпателна информация за насоките за изготвяне на
националните доклади, както и усвояване на практически знания и умения за подходите и техниките за
изготвяне на националните доклади.
Съгласно българското законодателство всички процедурни правила за възлагане на обществени поръчки са
въведени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL

Обяснение (където е подходящо)

управлението и контрола на ЕСИФ, не е проведено
обучение за прилагане на европейското и националното
законодателство и политики, включително достъпност и
практическо прилагане на Конвенцията на ООН
В случай, че бъде взето решение за провеждане на такова
обучение на национално ниво, същото ще се включи в
личните планове за обучение на служителите, работещи в
Управляващите органи на Оперативните програми.

Към настоящия момент на служителите, участващи в
управлението и контрола на ЕСИФ, не е проведено
обучение за прилагане на европейското и националното
законодателство и политики, включително достъпност и
практическо прилагане на Конвенцията на ООН
В случай, че бъде взето решение за провеждане на такова
обучение на национално ниво, същото ще се включи в
личните планове за обучение на служителите, работещи в
Управляващите органи на Оперативните програми.

Законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки (Директиви 2004/18/ЕО, 2004/17/ЕО, Директиви
89/665/ЕИО, 92/13/ЕИО и 2007/66/ЕО и 2009/81/ЕО, както и регламентите, свързани с тяхното прилагане) е
изцяло въведено в ЗОП.
В периода 2004-2012 са констатирани чести промени в законодателството по обществени поръчки.
Действащият ЗОП е приет през 2004 г. Оттогава до настоящия момент са направени пет значителни изменения в
него. С три от тях са въведени приложимите европейски директиви (Директива 2004/17/ЕО и Директива
2004/18/ЕО, Директива 2007/66/ЕО, както и Директива 2009/81/ЕО), а с останалите две - предварителният
контрол, осъществяван от АОП и приета правителствена Концепция за промени в законодателството по
обществени поръчки. Освен тези изменения са направени редица промени, които обхващат отделни разпоредби
на закона. В тази връзка, се предвижда въвеждане на пакета от нови директиви чрез изготвяне на изцяло нов
закон, с който ще се опрости правната уредба и ще се избегне твърде детайлната регламентация, която не
позволява гъвкавост при прилагането на разпоредбите спрямо разнородни поръчки.
Относно констатирани несъответствия на ЗОП с приложимите европейски директиви, свързани с изключенията
от приложното поле, предвидени в чл. 4, т. 3, 7 и 8 от ЗОП, възможностите за изменение на договор за
обществена поръчка, регламентирани в чл. 43 от ЗОП, и дефиницията на възложители в частта относно
„публичноправна организация” са набелязани следните мерки: Със ЗИДЗОП, чието приемане от Народното
събрание предстои, е предложено отпадане на текста от чл. 4, т. 3, в частта която не се съдържа в директивата,
както и на т. 8. Във връзка с чл. 4, т. 7 от ЗОП, в законопроекта е предвидено нейното изменение. По отношение
на чл. 43 от ЗОП - привеждането му в съответствие с практиката на СЕС е предвидено при въвеждане на новите
директиви. Дотогава действието на посочената разпоредба се запазва, като се счита, че настоящата редакция е
много по- рестриктивна и позволява изменение на договорите само в строго ограничени случаи. Дефинирането
на публичноправната организация в ЗОП е в пълно съответствие с приложимите директиви. Публичноправните
организации са изрично регламентирани в чл. 7, т. 3 от ЗОП, като понятието е дефинирано в § 1, т. 21 от ДР на
ЗОП.
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Приложими предварителни
условия

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично

Критерии

Критерий изпълнен:
Да / Не

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)

Обяснение (където е подходящо)

По отношение на институционалната уредба – налице са няколко органа, които имат функции в областта на
обществените поръчки. АОП - подпомага министъра на икономиката и енергетиката при осъществяване на
политиката в областта на обществените поръчки, издава методически указания по ЗОП, осъществява
предварителен контрол на определени процедури.и др., АДФИ и Сметна палата, които извършват последващ
контрол на изпълнението на възложените договори. УО на ОП, които също осъществяват контрол на
процедурите за възлагане на обществени поръчки и дават указания на възложителите – бенефициенти по
оперативните програми. Наред с това, КЗК и ВАС - органи по обжалване, които разглеждат спорове по
законосъобразността на процедурите за обществени поръчки. В тази връзка, ще се предприемат допълнителни
мерки за уеднаквяване практиката по прилагане на закона на тези органи и координиране на техните дейности.
По отношение на правната и институционалната уредба – има различни форми на контрол на всички етапи от
възлагане на поръчките, вкл. и на етапа на тяхното изпълнение.
С цел ефективно прилагане на законодателството, в ЗОП е предвидено осъществяване на предварителен
контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
европейските фондове (чл. 19, ал. 2, т. 22 и чл. 20а от ЗОП). Този контрол се осъществява от Агенцията по
обществени поръчки (АОП) от 2009 г., като с промените в ЗОП, в сила от 26.02.2012 г., е изменен изцяло
неговия модел. При този модел е въведен и механизма на обратната връзка. При него се проследява
изпълнението на направените препоръки, като за това се уведомяват органите за последващ контрол по ЗОП и
органа, отговорен за управление и разходване на средствата по съответната оперативна програма.
Със Закона за изменение и допълнение на ЗОП, приет на първо четене от Народното събрание, е предвидено
разширяване на обхвата на предварителния контрол, осъществяван от АОП. Предвижда се АОП да осъществява
и предварителен контрол върху процедурите за обществени поръчки за строителство на стойност, равна или повисока от европейските прагове, които се финансират със средства на национални бюджет.
В Стратегията в областта на обществените поръчки ще бъдат разгледани обхвата и въпроси, свързани с
оптимизиране на предварителния контрол на АОП и УО на ОП. На основание чл. 19, ал. 2, т. 1 от ЗОП
изпълнителният директор на АОП издава общи методически указания по прилагане на закона и правилника за
неговото прилагане. Когато тези указания се съгласуват с контролните органи по закона – Сметна палата и
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), те стават задължителни за тях при извършване на
проверките им. Методическите указания се публикуват на Портала за обществени поръчки.
Във всеки УО на ОП е предвиден ред за осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол, касаещ
процедурите за възлагане на обществени поръчки. Предприети са мерки, които адресират основните видове
грешки, установени при възлагане на обществените поръчки. Във всеки УО има определени служители, които
имат в длъжностните си характеристики отговорности по въпросите на обществените поръчки.
С Постановление № 134 на МС от 5.07.2010 г. е въведена Методология за определяне на финансови корекции,
които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от
структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за рибарство. Методологията регламентира методите на определяне на финансовите
корекции за отделни или системни нередности, произтичащи от нарушения при провеждане на процедури за
избор на изпълнител по реда на ЗОП и ПМС № 69/2013 г. Също така Методологията въвежда основните видове
нередности при възлагането на договорите, които подлежат на финансови корекции, като посочва и съответният
конкретен размер в процентно изражение от стойността на съответния договор. Отговорните органи по
прилагането на Методологията са договарящите органи (УО/МЗ) по оперативните програми, финансирани от
СКФ, ПРСР, ОП „Рибарство“, както и одитните органи по СКФ, ЕЗФР и ЕФР.
С Постановление № 18 на МС от 4.02.2003 г. е създаден Съвет за координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Постановлението регламентира състава на съвета,
основните му функции, както и начините на взаимодействие с други държавни органи (НАП, разследващи и
съдебни органи) и ОЛАФ.
http://www.eufunds.bg/bg/page/119
С ПМС № 285 от 30.11.2009 г. е приета Наредба за определяне на процедурите за администриране на
нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. С наредбата се уреждат
процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от
Европейския съюз включително администриране на сигнали за нередности, администриране на нередности,
което включва установяване, регистриране, докладване, корективни действия, последващото им проследяване и
приключване, както и контрола върху прилагането на регламентираните с постановлението процедури свързани
с администрирането на нередностите.
http://www.eufunds.bg/bg/page/119
Указание на министъра на финансите - ДНФ 7/22.12.2010 г.е регламентиран процесът, свързан с отписването и
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Приложими предварителни
условия

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично

Критерии

Критерий изпълнен:
Да / Не

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)

Обяснение (където е подходящо)

възстановяването на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или
неправомерно усвоени средства по проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на
Европейския съюз. Указанието е публикувано на:
http://www.minfin.bg/bg/page/10?q=%D0%94%D0%9D%D0%A4
УО на ОП водят отчет за наложените финансови корекции при провеждане на процедури за обществени
поръчки. Във всеки УО има определени служители, които имат в длъжностните си характеристики
отговорности по въпросите на обществените поръчки.
В чл. 123, ал. 1 от ЗОП е предвидено органите на АДФИ и Сметна палата да осъществяват последващ контрол
върху възложените обществени поръчки. В ЗОП е уредена и административно наказателна част (чл. 127-чл. 133
от ЗОП). В нея са предвидени нарушения, за които на възложителите се налагат глоби или имуществени
санкции.
В Стратегията в областта на обществените поръчки ще бъдат включени мерки за осигуряване на ефективна
санкционна система, свързана с осъществявания последващ контрол по ЗОП.

Уредба, гарантираща прозрачни
процедури за възлагане на
договори;

ДА

В ЗОП е уредено двуинстанционно производство по обжалване на решенията на възложителите, издадени във
връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки. Предвидено е решенията да се обжалват пред
Комисията за защита на конкуренцията, а като втора и окончателна инстанция пред Върховния
административен съд. В ЗОП са въведени минималните срокове за обжалване, предвидени в Директива
2007/66/ЕО, а едномесечните срокове за разглеждане на спора и произнасяне на всяка от инстанциите са
национално решение и са практически сведени до възможния минимум. По отношение на КЗК – няма забавяне
при разглеждане на делата. По информация на ВАС делата се насрочват и разглеждат във възможно най-кратки
срокове, свързани с приложението на чл. 122е, ал. 2 от ЗОП. В ЗОП е предвидена възможността за обявяване
недействителност на сключения договор, както и за обезщетяване на вреди, претърпени в вследствие на
нарушения при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F777777
2E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/PPZOP_09032012.pdf
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
Извън обстоятелството, че приложимите европейски директиви са въведени в българското законодателство, в
ЗОП са регламентирани редица допълнителни мерки и възможности насочени към осигуряване на по-висока
степен на публичност и прозрачност. Част от тях са свързани със: възможността за привличане като членове на
комисиите на външни лица, които са от списъка, поддържан от АОП, публичното отваряне както на офертите,
така и на пликовете с предложена цена, обявяването на оценките на офертите по другите показатели - при
критерий “икономически най-изгодна оферта”, ред за обжалване на процедурите, извършване на предварителен
контрол и др.
Поръчките на стойности под праговете, за които се прилагат европейските директиви, се възлагат по ред,
регламентиран в ЗОП (чл. 14, ал. 1 от ЗОП). Редът е аналогичен на този, уреден в европейските директиви, с
някои облекчения.
За възлагането на поръчките на много ниски стойности в ЗОП е уреден ред, който осигурява спазването на
принципа за публичност и прозрачност ( чл. 101а-101 ж от ЗОП). Съгласно този ред възложителите са длъжни
да събират оферти като публикуват публични покани на Портала за обществени поръчки, който се поддържа от
АОП. Осигурен е минимален срок за публичен достъп до поканата, който не може да бъде по-кратък от 7 дни.
По този начин всички заинтересовани лица има възможност да се информират поръчките, които възложителите
възнамеряват да възложат.
Принципът на публичност и прозрачност се гарантира и от Регистъра на обществените поръчки (РОП), който се
поддържа от Агенцията по обществени поръчки (чл. 21-22а от ЗОП). Регистърът е част от Портала за
обществени поръчки и представлява единна електронна база данни, в която се съдържа информация за всички
открити процедури за обществени поръчки, резултатите от тяхното възлагане и изпълнение. Освен
задължителната информация съгласно европейските директиви и регламенти (обявление за ОП, информация за
сключен договор и др.) в РОП се публикува и такава, която произтича от националните изисквания
(информация за изпълнението на договора, решението за договаряне без обявление, информация за хода на
производството по обжалване).
На Портала на обществените поръчки се публикуват публични покани, въз основа на които възложителите
събират оферти по реда на чл. 101а-101ж от ЗОП.
Възложителите имат възможност да предоставят чрез Портала за обществени поръчки документацията
електронно, да разменят въпроси и отговори с участниците по електронен път и да публикуват разяснения. Чрез
Портала за обществени поръчки е предоставена възможността за изцяло електронна форма на комуникация
между участниците и възложителите, до етапа на подготовка и подаване на офертата.
По отношение въвеждането на електронно възлагане на обществени поръчки – предвижда се до края на 2016 г.
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Приложими предварителни
условия

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично

Критерии

Уредба за обучение на персонала,
който участва в привеждането на
европейските структурни и
инвестиционни фондове в
действие, и за разпространение
на информация до този персонал;

Критерий изпълнен:
Да / Не

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)

ДА

да се осигури изцяло електронна комуникация и електронно подаване на оферти от участниците в процедурата.
За целта ще бъде извършено проучване на най-добрите европейски практики и ще бъде предложен модел,
съобразен с националните условия.
Съгласно справки на АОП и УО на ОП се осигуряват редица подходящи обучения по различни теми за
експертите от структурите на УО, свързани с ефективното прилагане на законодателството в областта на
обществените поръчки, избягване на риска от налагане на финансови корекции и административно наказателни
санкции при провеждане на процедурите по възлагане.

Обяснение (където е подходящо)

Предвижда се при разработване на Стратегията за развитие на системата на обществените поръчки да се
включат дейности, свързани с обучения на лицата, заети с подготовката и провеждането на процедури за
обществени поръчки.
Агенцията по обществени поръчки поддържа централизирана информационна система (Портал за обществени
поръчки), която дава достъп до всички аспекти на обществените поръчки. Чрез него се предоставя информация
за:
нормативната уредба в областта на обществените поръчки;
Регистъра на обществените поръчки (РОП);
издадените общи методически указания по прилагане на закона;
издадените практически указания, свързани с попълване на образци на документи, създаване на партида и
уникален номер в РОП, изпращане на информация до агенцията и т.н.;
списъка на лицата, които възложителите могат да ползват като външни експерти;
публикуваните публични покани;
становищата от предварителния контрол върху процедури на договаряне без обявление;
друга информация.
Съгласно справка от УО на ОП чрез своите интернет страници предоставят на заинтересованите лица
необходимата информация, вкл. и под формата на разработени документи, наръчници, указания, ръководства и
др., в сферата на обществените поръчки.
За всички оперативни програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд, се използва единна
информационна система за управление и наблюдение (ИСУН). Системата е реализирана изцяло като Интернет
базирано приложение и съхранява пълна история за всички промени в данните и позволява генерирането на
исторически справки, както и пълно проследяване на хронологична последователност от промените на
записите, всеки от които съдържа доказателство за изпълнено действие в нея.
В Държавен фонд „Земеделие” е разработена и функционира Интегрирана система за администриране и
контрол (ИСАК). Достъпът, оперирането и съхранението на информацията в системата се прилага в
съответствие с информационните политики на ДФЗ.

Уредба, гарантираща
административния капацитет за
въвеждане и прилагане на
правилата на Съюза за
обществените поръчки.

ДА

Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от ЕС" в администрацията на Министерски
съвет поддържа Единен информационен портал, чрез който се предоставя информация за всички оперативни
програми, образци на документи, обяви за набиране на проекти предложения и др.
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,168247&_dad=portal&_schema=PORTAL
Агенцията по обществени поръчки е създадена със Закона за обществените поръчки (обн. ДВ. бр. 28 от 2004 г.,
в сила от 01.10.2004 г.). Тя е юридическо лице със статут на изпълнителна агенция към министъра на
икономиката и енергетиката и го подпомага при осъществяване на държавната политика в областта на
обществените поръчки.
Функциите на агенцията са разписани в чл. 19, ал. 2 от ЗОП.
По-важните от тях са:
•
изготвяне на проекти на нормативни актове в областта на обществените поръчки за въвеждане на
европейските директиви и регламенти и на националните правила;
•
оказване на методическа помощ чрез предоставяне на становища по запитвания на възложители;
•
издаване на общи методически указания по прилагане на ЗОП и ППЗОП;
•
осъществяване на предварителен контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки,
финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове;
•
осъществяване на предварителен контрол върху процедури на договаряне без обявление;
•
поддържане на Регистъра на обществените поръчки (РОП) и Портала за обществени поръчки и др.
Към настоящия момент, за да се обезпечи кадрово осъществяването на предварителния контрол, АОП
изпълнява проект по ОПТП, по който са осигурени средства за 10 допълнителни щатни бройки. Предвидено е в
проекта на Споразумение за партньорство АОП да бъде включена като конкретен бенефициент по ОПДУ с цел
укрепване на административния капацитет на агенцията.
В проекта на Стратегия за развитие на системата на обществените поръчки ще бъдат обхванати и въпросите,
свързани с административното обезпечаване на агенцията.
По отношение капацитета на възлагащите органи, като цяло в повечето от тях са изградени звена за управление
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Приложими предварителни
условия

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично

Критерии

Критерий изпълнен:
Да / Не

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)

Обяснение (където е подходящо)

на цикъла на обществени поръчки.
Във всеки УО има определени служители, които имат в длъжностните си характеристики отговорности по
въпросите на обществените поръчки. Осигуряват се подходящи обучения по различни теми
Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП Агенцията по обществени поръчки издава общи методически указания за
уеднаквяване на практиката по прилагането на ЗОП и ППЗОП и оказва на методическа помощ на възложители
чрез предоставяне на становища по техни запитвания. Методическите указания се публикуват на Портала за
обществените поръчки.

5. Наличие на уредба за
ефективното прилагане на
правилата на Съюза за
държавните помощи в областта
на европейските структурни и
инвестиционни фондове.

ДА

Уредба за ефективното прилагане
на правилата на Съюза за
държавните помощи;

ДА

АОП поддържа със съдействието на професионалните сдружение и организации в съответния бранш списък на
лица, които възложителите могат да ползват като външни експерти при подготовка и провеждане на процедури
за обществени поръчки.
В Стратегията за развитие на обществените поръчки ще бъдат предвидени и други мерки за осигуряване на
техническа помощ на лицата, които прилагат правилата за възлагане на обществени поръчки.
Съгласно справка от УО на ОП чрез своите интернет страници предоставят на заинтересованите лица
необходимата информация, вкл. и под формата на разработени документи, наръчници, указания, ръководства и
др., в сферата на обществените поръчки.
Национално законодателство във връзка с Държавните помощи е достъпно на:
http://stateaid.minfin.bg/
Закон за държавните помощи (ЗДП) – чл.. 5, 7, 9, 11, 12, 13; (ПМС 86/2006 в сила от 1.1.2007, изм. ПМС
16/2008)
Правила за прилагане на ЗДП – процедури за уведомяване;
(ПМС 26/2007, изм. ПМС 97/2007, ПМС 10/2009, ПМС 3/2010)
Процедура за осигуряване на прозрачност на финансовите взаимоотношения между държавните органи и
органите за местно самоуправление и държавните и общинските предприятия и прозрачност в рамките на
определените предприятия – транспонират на директива 2006/111(EC) (ПМС 99/2006, в сила от 1.1.2007)

•
Националното законодателство в областта на
държавните помощи определя функциите, правата и
задълженията на страните в процеса, вкл. санкции за
неизпълнение на задължения.
•
На задължително съгласуване, което е
нормативно уредено, с МФ подлежат всички мерки за
помощ - подлежащи на нотифициране или освободени от
задължението за уведомяване, с изключение на
минималната помощ.
•
Правилата за кумулиране се прилагат пряко
съобразно изискванията на мерките за помощ.
Националното законодателство не съдържа специални
нормативни правила, т.к. кумулирането е елемент на
конкретните мерки за помощ и задължително се
проверява при съгласуване на мярката. Спазването на
правилата за натрупване се проследява и от
администратора чрез: - определяне на фаза програмиране
дали мерките са/не са допустими за кумулиране; проверка на максималния размер на подпомагане по
конкретен проект - при осъществяване на предварителен и
последващ контрол на проекта.
•
Клаузата „Deggendorf” е уредена нормативно в
чл.9, ал. 3 от ППЗДП. Приложима е към всички
администратори на помощ.
•
Съгласно §1, т. 5 от ДП на ЗДП всяко
изменение на помощ се третира като нова помощ и към
нея се прилагат същите правила на съгласуване и
одобряване.
•
Независимо от начина на управление на
финансовия инструмент, правилата за държавните
помощи са приложими към администратора на помощ.
Целите, съдържанието и конкретните параметри на всяка
нова държавна помощ се разработват от администратора и
се представят на МФ. При съмнение или неясноти МФ
представя препоръки. Независимо от формата и
инструмента на подпомагане БФП/Финансови
инструменти, законодателството по държавните помощи е
приложимо към всеки администратор (УО). При
многофазни схеми за помощ – същото е приложимо към
всеки от участниците.Елементът на помощ може да
липсва на едно ниво на мярката, но да се прояви на друго.
Не се предвиждат изключения и/или специални дерогации
от реда за уведомяване и оценка при възстановима помощ
(repayable assistance).
•
Националното законодателство урежда ред за
възстановяване на неправомерна и несъвместима помощ
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
чрез НАП. Актовете на НАП подлежат на обжалване пред
компетентните национални съдилища. Ефективното и
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Обяснение (където е подходящо)

навременно възстановяване се урежда посредством
процедурите за събиране и обезпечаване на публични
вземания. Решенията на ЕК за възстановяване на
неправомерно предоставена държавна помощ подлежат на
принудително изпълнение по реда на ДОПК. Предприети
са допълнителни мерки за усъвършенстване на
нормативната база, които да позволят незабавно и пълно
изпълнение на решенията на ЕК за възстановяване.
•
Спазването на ОРГО е уредено в ЗДП.
Министърът на финансите разглежда постъпилата
информация и изготвя становище. В случай, че е налице
неяснота относно прилагането на мярката или
несъответствие администраторът има 14 дневен срок да
коригира проекта. Когато администраторът на помощта не
приведе държавната помощ в съответствие в определения
срок, МФ го уведомява, че помощта не отговаря на
критериите за групово освобождаване. Администратор на
помощ, който не приеме становището на МФ и
предостави държавната помощ, носи отговорност за
нейната законосъобразност. Администраторът на помощ
информира МФ в срок до три дни от предоставянето на
всяка държавна помощ, попадаща в обхвата на ОРГО,
след което публикува информацията в интернет.
•
Обменът на информацията за предоставените
държавни и минимални помощи на национално ниво се
урежда на две нива, които дават достатъчна степен на
точност и своевременност. Данни на ЕК се предоставят,
както следва:
съобразно конкретни искания от страна на ЕК;
регулярен обмен на данни - годишен доклад,
тематични доклади и т.н.
Към момента законодателството на ЕС не съдържа
изискване за наличие на централен регистър на
държавните помощи, като опция това е предвидено само
за помощите по Регламент 1998/2006. Българското
законодателство по държавните помощи оправомощава
МФ да изисква информация, свързана с държавните
помощи и предвижда санкции при не предоставянето й от
страна на администратора.
ЗДП задължава администраторите на помощ да поддържат
собствени регистри на държавните/ минималните помощи,
като отговарят за достоверността на данните в тях, и при
поискване осигуряват достъп. За осигуряване на
прозрачност и докладване МФ поддържа интернет
базирана ИС "Регистър на минималните помощи",
достъпен на адрес: http://minimis.minfin.bg. Регистърът се
попълва директно от администраторите на помощ, които
изпращат същата информация до МФ и на хартиен
носител. Регистърът позволява извличане на различни
типове справки.
Подготвя се проект на изменение на ЗДП. Изменението на
ЗДП е във фаза на завършен проект, който е съгласуван
между ведомствата и представен на ръководството на МФ
за внасяна в МС за разглеждане на заседание.
Изменението на закона има за цел техническо
прецизиране и осъвременяване на нормите, така, че да се
подобрят процедурите и взаимодействието между
страните в процеса на предоставяне на държавна помощ
от момента на планирането й, до момента на
действителната й употреба. Посоченото се налага, тъй
като основната редакция на Закона за държавните помощи
е от 2006 г., респ. влиза в сила от 1.01.2007 г. и
понастоящем не отразява развитието на режима на
европейско ниво. Същностни промени в проектозакона,
спрямо статуквото са:
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Критерии

Уредба за обучение на персонала,
който участва в привеждането на
европейските структурни и
инвестиционни фондове в
действие, и за разпространение
на информация до този персонал;

Уредба, гарантираща
административния капацитет за
въвеждане и прилагане на
правилата на Съюза за
държавните помощи.

Критерий изпълнен:
Да / Не

ДА

ДА

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)

Източници на специализирана информация:
http://stateaid.minfin.bg/
http://minimis.minfin.bg/
Сътрудничество с РГ 6 „Държавна помощ“ - ПМС 85/2007
http://www.minfin.bg/en/page/12
•
Всички УО са преминали обучения по държавни помощи, в Школата за публични финанси към
Министерството на финансите, а част от тях и в рамките на техническата помощ.
Школата за публични към МФ (http://www.minfin.bg/bg/page/12) организира обучения по заявка в областта на
държавните помощи няколко пъти годишно. Програмата за всяко обучение се формира съобразно целите и
нуждите на обучаващите се. Обученията са безплатни.
•
Поддържането на информация и осигуряването на публичност на държавните помощи се
осъществява чрез 2 информационни канала:
общ - специализирана интернет страница на Отдел „Държавни помощи” http:// http://stateaid.minfin.bg/ и в
рамките на РГ 6 към СЕВ.
тематично от страна на МФ, при необходимост и съобразно възникналите казуси като уведомяването се
извършва чрез официална кореспонденция или по ел. поща, както и чрез системата за Въпроси и отговори на
страницата на ОДП;
•
Системата за обмен на информация по държавни помощи на нивото на всеки администратор (УО) се
осъществява съобразно спецификата на дейността му - например чрез вътрешни правила.
•
МФ може да издаде тематични указания по различни теми, имаши за цел да разяснят конкретна
проблематика.
Във релевантен УО (ОПРЧР, ОПОС, ОПРР, ОПРКБИ) има определени експерти, които имат в длъжностните си
характеристики отговорности по въпросите на държавните помощи.
Национално законодателство във връзка с Държавните помощи е достъпно на:
http://stateaid.minfin.bg/
•
Съгласно националната правна рамка МФ е националният орган, който отговаря за наблюдението,
прозрачността и координацията на държавните помощи на национално, областно и общинско равнище, с
изключение на схеми на помощ или индивидуални помощи в областта на земеделието и рибарството, където
компетентността е на МЗХ.
•
От 1996 г МФ изгражда и поддържа капацитет в областта на държавните помощи. Дейността е
обособена в самостоятелно звено в състава на дирекция „Финанси на реалния сектор”. Дейността на звеното е
специализирана и ситуирането му в една структура със звената по ПЧП, концесиите, акционерни участия и
публичното финансиране на реалния сектор и земеделието предполага по-широк поглед върху формите на
възможна държавна намеса. Представители на звеното са членове на КН на ОП.
•
Компетенциите на МФ регламентират издаването на конкретни становища и предварителното
съгласуване на мерки за помощ.
•
В проект за изменение на на ЗДП се планира прецизиране на функциите на координационното звено
чрез изготвяне на методически указания и предприемане на мерки за развитие на режима в областта на
държавните помощи.
•
МФ има опит в издаването на публикации, ръководство и указания в полза на администраторите на
помощ, в т.ч. УО. Извън регулярните становища на звеното по държавни помощи в МФ от 2007 се
издават/актуализират и тематични насоки в полза на УО. Всички актуални национални ръководства и
публикации на ЕС, които биха били полезни на администраторите се публикуват на специализирана интернет
страница.
•
В проект за изменение на ЗДП се предвижда и въвеждане на конкретно задължение за
администраторите на помощ (в т.ч. УО на ОП) да изградят, поддържат и осигурят достатъчен капацитет за
планиране, разработване, уведомяване, управление, докладване и контрол на предоставяните държавни и
минимални помощи. Мерките за изпълнение на това се определят индивидуално от всеки администратор на
помощ.
Във релевантен УО (ОПРЧР, ОПОС, ОПРР, ОПРКБИ) има определени експерти, които имат в длъжностните си
характеристики отговорности по въпросите на държавните помощи.

Обяснение (където е подходящо)

- промяна на националната процедура за възстановяване
на неправомерна помощ, в частност, когато решението на
ЕК не идентифицира възстановяването по размер и
конкретни получатели.
- прецизиране на разпоредбите по прилагането на ЗДП от
страна на АДФИ за последващ контрол.
- прецизиране на режима по отношение на минималните
помощи и обмена на информация.
Промените по отношение на административния капацитет
са представени по Критерий 3.
МФ поддържа специализирана уеб страница за
информация за Държавните помощи, където българското
и законодателството на ЕС, процедури и инициативи на
ЕК са на разположение.
Информационна система "регистър на минимална помощ“
се поддържа от МФ. Тя се попълва от администраторите
на помощ.
Школата по публични финанси осигурява безплатно
обучение за всеки администратор и/или публичен орган
по въпросите на държавните помощи.
С цел засилване на режима в предложението за изменение
на ЗДП има допълнителни задължения за
администраторите на помощ, които са развити, за да се
изгради и поддържа достатъчен административен
капацитет за планиране, разработване, уведомява,
управление, отчет и контрол на държавните помощи и
предоставяне на минималните помощи.

Очакваните изменения в ЗДП, писани по Критерий 1.,
адресират и административния капацитет.
Въвежда изрично задължение за всеки администратор на
помощ, каквито са и УО на ОП, да изгради и поддържа
достатъчен капацитет за планиране, разработване,
уведомяване, управление, докладване и контрол на
предоставянето на държавни и минимални помощи.
Предвиждат се разпоредби, възлагащи на всеки
администратор на помощ индивидуално да определя
мерките за изпълнение на посочените дейности, съобразно
обема и спецификата на администрираните помощи, като
включва най-малко техническа, кадрова обезпеченост и
мерки за защита на данните.
Проектът предвижда за всяка държавна и минимална
помощ администраторът да определя отговорните лица за
извършване дейностите по планиране, разработване,
уведомяване, управление, докладване и контрол на
предоставянето на държавни и минимални помощи.
Законопроектът съдържа промяна и във функциите на
МФ. Предвидени са нови функции, а именно:
- по изготвяне на методически указания по прилагането на
този закон и законодателството в областта на държавните
помощи;
- по предприемане на мерки за развитието и
усъвършенстването на режима в областта на държавните
помощи и за осигуряването на прозрачност.
- по изграждане и поддържане на Информационната
система за наблюдение и координация на държавните
помощи на централно, областно и общинско ниво, като
системата ще представлява комплекс от мерки за обмен на
информация, изграждане и поддържане на
административен капацитет с цел подобряване на
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Обяснение (където е подходящо)

прозрачността на държавните помощи на всички нива.
Посочените функции имат за цел да прецизират правната
рамка, в която МФ да предоставя конкретни препоръки и
указания на администраторите на помощ.
До момента подобни препоръки са предоставяни само въз
основа на общите правомощия на министъра на
финансите като национален орган за наблюдение
координация и осигуряване на прозрачност и нямат
единен и обвързващ характер за администраторите.
С приемането на предложените нормативни изменения
МФ ще може да издава тематични указания към
администраторите например за:
- изработване на вътрешни правила за предварителна
оценка на подпомагането и фазите, в които се съгласуват
мерките за подпомагане;
- разработване на вътрешни правила за преценка
допустимостта на кумулирането на помощи и за
ефективен контрол на същото.
- разработване на индивидуален механизъм, чрез който се
проверява изпълнението на разпоредбата на чл. 9, ал. 3 на
ППЗДП („Deggendorf”);
- разписване на конкретна процедура по стъпки на
изменение на вече публикувана/одобрена мярка за помощ
и ангажиментите за съгласуване с МФ, а по необходимост
- и за уведомяване на ЕК (например по реда на чл. 4 от
Регламент 794/2004 и Регламент 800/2008).
- по включване в процедурните си наръчници на УО на
конкретни разпоредби (стъпки) по осигуряване на
информираност и разпространяване на информация
относно правилата в областта на държавните помощи, на
всички нива.

7. Наличие на статистическа база,
необходима за оценяване на
ефективността и въздействието
на програмите.
Наличие на система от
показатели за резултатите,
необходими за подбора на
действия, които най-ефективно
допринасят за постигане на
желаните резултати, за
наблюдение на напредъка към
постигане на резултатите и за
извършване на оценка на
въздействието

Частично

Въведена е уредба за
своевременно събиране и
агрегиране на статистически
данни със следните елементи:
— идентифициране на източници
и механизми за осигуряване на
статистическо валидиране;
— уредба относно публикуването
и публичната достъпност на
агрегираните данни;

ДА

Кодекс на европейската статистическа практика
http://www.nsi.bg/files/Quality/1.1.%20CoP_ALL_BG.pdf
Декларация за качеството на националната статистическа система на Република България:
http://www.nsi.bg/files/Quality/QUALITY_NSI_Declaration.pdf
Закон за статистиката:
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&SP=102&NSP=1#cont
Национална статистическа програма за 2013 година:
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&SP=102&NSP=36#cont
Правилник за разпространение на статистически продукти и услуги:
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&SP=102&NSP=20#cont

В контекста на новите Оперативни програми,
необходимостта от конкретни действия, касаещи
капацитета на УО, се оценя, след като МФ започне да
извършва съгласуване на конкретни процедури, мерки на
помощи и/или друга релевантна информация, както и в
случаите, когато АДФИ предостави информация за
извършени инспекции/проверки, по които са налице
констатации и препоръки в областта на държавните
помощи.
За да се гарантира качество на резултатите,
хармонизираната национална статистика се разработва,
изготвя и разпространява въз основа на стандарти и
хармонизирани методи. Прилагат се следните критерии за
качество:
а) „относимост“, който се отнася до степента, в която
статистиката отговаря на настоящите и потенциалните
потребности на ползвателите;
б) „точност“, който се отнася до близостта на прогнозите
до неизвестните действителни стойности;
в) „актуалност“, който се отнася до периода от време
между датата на предоставянето на информацията и
събитието или явлението, което тя описва;
г) „навременност“, който се отнася до периода от време
между датата на предоставянето на данните и целевата
дата (датата, на която е трябвало да бъдат представени
данните);
д) „достъпност“ и „яснота“, които се отнасят до условията
и формите за получаване, използване и тълкуване на
данни от ползвателите;
е) „съпоставимост“, който се отнася до измерването на
въздействието на различията в приложените
статистически понятия, оценъчни инструменти и
процедури, когато се съпоставят статистически данни за
различни географски райони, отраслови области или
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Приложими предварителни
условия

Приложимо
предварително
условие
изпълнено:
Да / Не /
Частично

Критерии

Критерий изпълнен:
Да / Не

Референция (ако условието е изпълнено)
(референция към стратегиите, нормативните актове или други релевантни документи, членове или параграфи,
допълнено с линк или друг достъп към пълния текст)

Обяснение (където е подходящо)

периоди от време;
ж) „съгласуваност“ се отнася до пригодността на данните
да бъдат надеждно съчетавани по различни начини и за
различни цели.
НСИ – водещи за осигуряването на общите за програмите
показатели за резултатите и механизмите за осигуряване
на статистическо валидиране. УО на програмите - водещи
за разработването и поддържането на ефективна система
от показатели.

Ефективна система от показатели
за резултатите, включително:
— подбор на показатели за
резултатите за всяка програма,
които предоставят информация за
обосновката на подбора на
свързани с политиката действия,
финансирани от програмата;
— определяне на количествени
цели за тези показатели;
— съгласуваност на всеки
показател със следните
реквизити: солидност и
статистическо валидиране, яснота
на тълкуванието на нормите,
реагиране на предприетите мерки
на ниво политика, своевременно
събиране на данните;

НЕ

въведени процедури, които
гарантират, че всички операции,
финансирани от програмата,
възприемат ефективна система от
показатели.

НЕ

Списък на стандартните статистически показатели:
http://www.nsi.bg/img/uplf/StdInd2013.pdf
http://www.nsi.bg/img/uplf_e/StdInd2013_en.pdf

По отношение на програмите, за които има изградена
система за наблюдение, критериите са изпълнени.
Програмите, които все още са в процес на разработване в
частта касаеща мониторинга и по-конкретно
индикаторите критериите са в изпълнение и ще бъдат
взети под внимание.
За разработените системи към настоящия момент
информацията, касаеща индикаторите по отделните
програми ще бъде налична в публичния ИСУН, на
интернет страниците на управляващите органи по
съответните програми.
Изпълнението на критерия е обвързано с разработването в
завършен вид на оперативните програми.
Индикаторите, които ще бъдат разработени в хода на
изпълнението на оперативните програми от УО или
бенефициентите трябва да преминат статистическо
валидиране в съответствие със следните процедури:
1. Когато показателите са изготвени въз основа на
административни данни, дефинициите и понятията,
използвани за административни цели, трябва да се
доближават достатъчно до тези, които се изискват за
статистически цели.
2. Подборът на извадките и методите за оценка трябва да
са добре обосновани.
3. Методите за събирането на данни трябва да се
съгласуват с НСИ, като приложенията им се наблюдава от
гледна точка спазване на методологията.
4. Бенефициентите и УО сътрудничат с НСИ с цел
осигуряване на качество на данните.
Индикаторите за резултат са осигурени само за
оперативните програми, които имат разработени системи
от индикатори за отделните програми. Релевантността и
яснотата на тези показатели, както и дали ще отразят
правилното измерване на напредъка и ефективността по
избраните приоритети са оценени в извършените
предварителни оценки.
Оперативните програми, в които все още не са определени
системите от програмни показатели, критерият не е
изпълнен.
За всеки формулиран индикатор за резултат ще бъдат
определени качествени и количествени базови стойности,
както и целеви стойности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАН ЗА ЗАЩИТАТА НА
ПРАВАТА, РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ И БОРБА С ДИКСРИМИНАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛИ
12.2 И 12.3 (КАКТО Е ПРИЛОЖИМО) (РЕФЕРЕНЦИЯ: ЧЛЕН 96(7) НА РЕГЛАМЕНТ NO
1303/2013 - В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 8: КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОП ЗА ГРАЖДАНИТЕ
Значението на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г., както и на новата
оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за периода 2014-2020
г., се определя от особеното мястото на предприемачеството и предприятията в
икономическото развитие на страната.
За първия програмен период за България 2007-2013 г. по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“ са заложени средства в размер на 1,162 млн. евро. Извън
предоставените средства за инструментите за финансов инженеринг (36%), найголям е процентът на търсените от предприятията и предоставените поради
нуждите средства за технологична модернизация и системи за управление (33% от
общо предоставените средства), следвани от средствата за иновации и подкрепа за
НИРД (17%) и енергийна ефективност и зелена икономика.
Ефектът от предоставените средства върху българската икономика показва
положително въздействие върху БВП, заетостта, износа на стоки и услуги, като
най-значимо е въздействието върху ръста на частните инвестиции. В този смисъл,
ефектът от оперативната програма се измерва не толкова в количеството
предоставени средства и/или във финансирането „на парче”, а в първоначалния
тласък на проекти, които по-късно частният сектор поема и доразвива, като
извлича полза и за себе си.
Въпреки приноса на предоставените средства по линия на европейските фондове,
в т.ч. на оперативната програма за конкурентоспособност, за преодоляване на
негативните икономически тенденции през първия за страната ни програмен
период, България продължава да бъде най-слабо развитата страна членка на ЕС с
БВП на глава от населението 45% от средното за ЕС, с най-ниските показатели по
отношение на конкурентоспособността, производителността на труда,
консумацията на енергия и ресурсната ефективност.
Основните предизвикателства пред българската икономика остават затруднения
достъп до източници на финансиране, ниската степен на интернационализация на
дейността, ниската степен на иновативност на българските предприятия, високата
степен на енергийна интензивност и ресурсоемкост на производствата, влошената
структура на износа (основан предимно на износа на суровини и материали и
стоки със сравнително ниска добавена стойност).
За адресиране на тези предизвикателства и в синхрон с националните и
европейски цели за 2020 г. в ОПИК 2014-2020 г. са определени:
ПРИОРИТЕТНА ОС 1. Технологично развитие и иновации
1.1. Технологично развитие и иновации
ПРИОРИТЕТНА ОС 2. Предприемачество и капацитет за растеж
2.1. Достъп до финнасиране в подкрепа на предприемачеството
2.2. Капацитет за растеж на МСП
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ПРИОРИТЕТ 3: Енергийна и ресурсна ефективност
3.1. Енергийни технологии и енергийна ефективност
3.2. Ресурсна ефективност
В процеса на разработване на новата оперативна програма за
конкурентоспособност за периода 2014-2020 г. се провеждат активни дискусии с
всички заинтересовани страни - ЕК, водещи министерства и ведомства, социалноикономическите партньори, регионални и местни власти, структури на
гражданското общество, академичната общност и други. В хода на тези дискусии
се идентифицират реалните нужди/проблеми на бизнеса – основен бенефициент
по програмата като по този начин се идентифицират конкретни мерки, към които
да се насочи ресурсът, за да се постигне най-голям ефект върху икономиката и
принос към постигането на целите на Европа 2020 – интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.
Най-трудната задача при разработването и изпълнението на програмата е да се
инвестират средствата на българските и европейските данакоплатци
изключително фокусирано и разумно, така че да бъдат получени максимални
ползи, да бъдат привлечени допълнителни ресурси, както и да бъда изграден
траен консенсус между всички заинтересовани страни и баланс между мерките,
които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса (технологично обновление,
въвеждане на международни стандарти и сертификация, интернационализация и
т.н.) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на опреден резултат и
по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания; развитие и
внедряване на иновации и т.н.), но създават дългосрочната конкурентоспособност
на икономиката.
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