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ОперативнаОперативна програмапрограма
““РазвитиеРазвитие нана конкурентоспособносттаконкурентоспособността нана

българскатабългарската икономикаикономика”” 20072007--20132013

НАМАЛЯВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ

И ПРОЗРАЧНОСТ НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Европейски фонд
за регионално развитие
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестираме във вашето бъдеще

Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската

икономика” 2007-2013



ОПОП ““КонкурентоспособностКонкурентоспособност””

В процеса на кандидатстване (1)

Европейски фонд
за регионално развитие
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестираме във вашето бъдеще

Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската

икономика” 2007-2013

Ø Публикуват се за публично обсъждане проект на Насоки за
кандидатстване

Ø Публикуват се подробните критерии за оценка на проектите

Ø Насоките за кандидатстване и ръководствата за изпълнение
на договорите се публикуват едновременно

Ø Разходите за консултантски услуги за подготовка на проектни
предложения са допустими разходи



ОПОП ““КонкурентоспособностКонкурентоспособност””

В процеса на кандидатстване (2):

Европейски фонд
за регионално развитие
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестираме във вашето бъдеще

Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската

икономика” 2007-2013

Ø Променена е Декларацията за категория Малки и средни
предприятия от Декември 2010, предстои издаване на указание
за попълването й

Ø Предстои сформиране на работна група с отдел ДП към МФ за
промяна на декларацията за Държавни помощи и De minimis

Ø Предварителна проверка за наличността на изискваните
документи при подаване на проектните предложения

Ø В етапа на оценка на проектните предложения възможност за
допълването на лисващи или неправилно попълнени документи
в 7 дневен срок



ОПОП ““КонкурентоспособностКонкурентоспособност””

В процеса на кандидатстване (3):

Европейски фонд
за регионално развитие
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестираме във вашето бъдеще

Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската

икономика” 2007-2013

Ø Участие в Оценителните комисии на външни оценители,
притежаващи доказана експертиза. Оценителите се подбират на
конкурентен принцип

Ø Намален е броят на изискуемите документи – проверка по
служебен път в Търговския регистър

Ø Възможност за обжалване на решението на Оценителната
комисия на етап административна оценка и оценка на
допустимостта



ОПОП ““КонкурентоспособностКонкурентоспособност””

В процеса на изпълнение на проектните предложения от
бенефициентите

Европейски фонд
за регионално развитие
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестираме във вашето бъдеще

Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската

икономика” 2007-2013

Ø Обучения на бенефициентите след подписване на договорите

Ø Намалени са сроковете за преглед и произнасяне от страна на
Договарящия орган по всички отчети и документи

Ø Премахнато е месечното отчитане на изпълнението

Ø Премахнат е предварителният контрол за изпълнението на
процедурите по избор на поддоставчик

Ø Направени са изменения в 55 ПМС за избор на поддоставчик

Ø Срокът за проверка на постъпилите отчети за плащане е намален от
60 на 45 работни дни.



ОПОП ““КонкурентоспособностКонкурентоспособност””

В процеса на управление на проектите от МЗ и УО

Европейски фонд
за регионално развитие
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестираме във вашето бъдеще

Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската

икономика” 2007-2013

Ø Обучения на експерти от централната администрация и териториалните
звена на МЗ от УО за уеднаквяване на критериите и ускоряване на
процеса на плащания към бенефициентите

Ø Внедрени са предложенията от дейността на работни групи за
постигане на бързи резултати при изпълнението на проекти в
подкрепа на иновативни фирми с подкрепата на екип от GTZ – нова схема

Ø В действие е нова оптимизирана структура на УО и МЗ за повишаване
ефективността и контрола на управлението

Ø Разработен и внедрен е нов общ Наръчник на ОП за УО и МЗ, както и
общи контролни листове

Ø Планира се провеждане на таргетирани обучения на служителите на
двата органа



ПървитеПървите резултатирезултати саса видимивидими, , ноно значимиятзначимият
ефектефект щеще сесе почувствапочувства презпрез 2011 2011 гг. . ии 2012 2012 гг..
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Плащания, 2007 – 02.2011 г. (1)

(млн. евро)

(1) Данните са актуални към 14.02.2011 г.

Резултати за последните 18 месеца Коментари

• Към 14.02.2011 г., 
плащанията по ОПК
възлизат на 229,9 
млн. евро

• 97% от всички
плащания (без
JEREMIE) са
направени след
август 2009 г.

• Планираните за
сключване договори
през 1-то тримесечие
на 2011 г. възлизат на
около 90 млн. евро
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НадНад половинатаполовината отот всичкивсички стартиранистартирани
процедурипроцедури саса обявениобявени презпрез 2010 2010 –– 0022.2011 .2011 гг..
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Обявени процедури, 2007 – 02.2011 г. (1)

(брой)

(1) Данните са актуални към 14.02.2011 г.
(2) С изключение на процедурите по Приоритетна ос 3, обявени от ЕИФ

Резултати за последните
12 месеца

Коментари

• Само през 2010 г. (2)

обявихме 11 
процедури, което е
повече от общия брой
процедури, обявени
през предходните 3 
години

• Новите процедури
отговарят по-точно на
специфичните нужди
на бизнеса

• 6 от процедурите са
обявени за първи път
от стартирането на
програматаПериод на активно

преструктуриране



НадНад 50% 50% отот бюджетабюджета попо ОПКОПК ее вв процеспроцес нана
изпълнениеизпълнение

Неусвоен бюджет
Договорени, изплатени, обявени процедури

ОПК: изпълнение спрямо бюджета, 2007-2011(1)

(млн. евро)

(1) Данните са актуални към 14.02.2011 г.
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Коментари

• Над 50% от бюджета
на програмата е в
процес на
изпълнение, като
средствата са
договорени, изплатени
или за тях са обявени
процедури

• Средствата по
приоритетна ос 3 са
изплатени; обявени
от ЕИФ са 4 
процедури

• Близо половината от
бюджета по
приоритетна ос 2 е в
процес на
изпълнение, обявени
са процедури
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ХолдинговияХолдинговиятт фондфонд „„ДжеремиДжереми БългарияБългария" " ЕАДЕАД
започназапочна дейностдейност; ; презпрез 2010 2010 гг. . бяхабяха обявениобявени

процедурипроцедури ии вв четиритечетирите областиобласти

Обявена процедура

Срок / проекти

03.09.2010 г. 17.11.2010 г. 17.11.2010 г. 17.11.2010 г.

02.11.2010 г. 17.01.2011 г. 17.01.2011 г. 17.01.2011 г.

30 млн. евро

60 млн. евро

60 млн. евро

370 млн. евро

Очаквано договаряне Q2, 2011 Q3,2011 Q3, 2011 Q3, 2011

(1)Размерът на кръга е индикатор за размера на финансиране по съответната приоритетна ос

Частни инвеститори
ОП Конкурентоспособност (JEREMIE)



СилнатаСилната политическаполитическа ангажираностангажираност доведедоведе додо
значителнизначителни подобренияподобрения вв ОПКОПК

Успехите по отношение преструктуриране администрирането на програмата
включват:

Резултатът е по-ефективна и по-ефикасна ОП “Конкурентоспособност”; 
редица стъпки и дейности предстоят

n Подобрена прозрачност и обществен контрол при усвояването на средствата

n Улеснен достъп до средствата по програмата за бенефициентите посредством
опростени и улеснени процеси и стандартизирани процедури за оценка и
верификация

n Внедряване предложенията от страна на бизнеса с цел по-точно отговаряне на
техните нужди

n Непрекъснат фокус върху процедурите и дисциплината при плащанията

n Седмични срещи на всички заинтересовани страни (заместник-министър, съветник
на министъра, УО, МЗ) за обсъждане на напредъка и разрешаване на специфични
проблеми

n По-голяма отчетност и отговорност на всички нива



СъвместноСъвместно сс ЕБВРЕБВР стартираместартираме „„ПрограмаПрограма заза
енергийнаенергийна ефективностефективност ии зеленазелена икономикаикономика""

1. Заемен
компонент

2. 
Безвъзмездна
финансова
помощ

3. Техническа
помощ

• Технологично-ориентиран подход: закупуване и
инсталиране на оборудване, посочено в списък на
материали и оборудване, допустими за финансиране

• Подход на енергийния одит за по-големи и по-сложни
проекти за енергийна ефективност

Компонент Обхват Финансиране

Програмата цели насърчаване въвеждането на екологично чисти, 
ниско емисионни, енергоспестяващи производствени технологии и

възобновяеми енергийни източници от предприятията

Кредитна линия от
ЕБВР за търговски
банки в България

• Безвъзмездна финансова помощ за български
предприятия след (i) оценка на проекта и
удостоверяване на успешното му изпълнение и (ii) 
получаване на финансиране от Участващите банки по
заемния компонент

• Интензитет на безвъзмездната помощ спрямо общото
финансиране на всеки проект по Програмата: 30-50% от
допустимите разходи

МИЕТ (средства
по ОПК)

• Пакет от техническа помощ за подготовка на
Програмата

• Пакет от техническа помощ за изпълнение на
Програмата

•ЕБВР

•МИЕТ (средства
по ОПК)


