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Съдържание 

 Напредък по ОП Конкурентоспособност 

 Подготовка по ключови проекти 

 Енергийна ефективност 

 Финансови инструменти 

 София Тек Парк 
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€ 249 

€ 150  

€ 150 

€ 50 

€ 73 

 
(1) Данните са актуални към 25.11.2011  

Отворени процедури 

Договорени 

Изплатени 

Енергийна ефективност (ЕБВР) 

Ниско-лихвено кредитиране (ЕИФ) 

София Тек Парк 

Газова връзка и др. 

€ 219 

€ 266 

63% от бюджета по ОПК е в процес на изпълнение 

23%

19%

21%

13%

13%

4%

6%
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Очакваме плащанията към 2012 г. да са над 520 

млн. евро (45% от бюджета на ОПК) 

(1) Данните са актуални към 25.11.2011 г. 
(2) Очакваните плащания за 2011 и 2012 са калкулирани единствено на база сключени към момента договори 

Плащания, 2007 – 2012 г. (1) 

(млн. евро) 
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Очаквани плащания 2011-2012 г.: 254 млн. евро 

Изплатени към 11.2011 г.: 266 млн.евро 
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0%
4%

1%

33%

41% 50%

54%

65%

79%

0%

30%

60%

90%

120%

Извършени плащания / постъпили искания, 2007 –  2011(1) 

(процент) 

(1) Данните са актуални към 25.11.2011 г. 
(2) Процентът е изчислен, без да се включват неверифицираните разходи на бенефициенти 

Ускоряваме обработката на постъпилите 

искания, към момента 79% са платени 
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0

185

459 459

1029

0 0 11

162

387

2007 2008 2009 2010 YTD 2011*

Подписани договори 

Приключени договори / окончателни плащания 

Сключени и окончателно изплатени договори към компании, ос 1 и 2  

(брой, с натрупване) 

Брой сключени и окончателно изплатени 

договори към бенефициенти – компании  

 
(1) Данните са актуални към 25.11.2011 
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Верификацията и сертификацията по ОПК 

напредва с добри темпове 

266 252 241 237 (млн. евро) 

100% 95% 91% 89% 

Общо 

плащания 

Верифицирани  

плащания 

Сертифицирани 

плащания 

Плащания  

от ЕК 

Следващ отчет към СО 

(до 10.01.2012 г.) Очаквано одобрение от ЕК 

(до 31.12.2011 г.) 
14 M 

Аванси и нови 

плащания 

11 M 
4 M 

 
(1) Данните са актуални към 25.11.2011  
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48.5

178.5

24.5
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190
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2007 2008 2009 2010 11.2011

брой

млн.евро

От 2007 г. са обявени процедури за 861 млн. евро 

Обявени нови процедури, 2007 – 2011(1) 

(1) Данните са актуални към 25.11.2011 г. 
(2) С изключение на под-процедурите по Приоритетна ос 3 

(брой) (млн.евро) 
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Опростихме и улеснихме процесите с цел 

ускоряване изпълнението на ОПК 

Резултатът е по-ефективна и по-ефикасна ОП “Конкурентоспособност” 

 Оптимизирани структури и процедури по програмата 

 Подобрена прозрачност и обществен контрол при усвояването на средствата 

 Внедряване предложенията от страна на бизнеса и социално-икономически 

партньори с цел по-точно отговаряне на нуждите на икономиката, максимална 

гъвкавост и облекчаване условията за кандидатстване 

 Облекчения при кандидатстване, като напр. опростяване декларацията за МСП и 

декларацията за държавни помощи, намаляване изискуемите документи за 

кандидатстване 

 Улеснен достъп до средствата по програмата за бенефициентите посредством 

опростени и улеснени процеси и стандартизирани процедури за оценка и 

верификация 

 Непрекъснат фокус върху процедурите и дисциплината при плащанията 

 Седмични срещи на всички заинтересовани страни (заместник-министър, съветник на 

министъра, УО, МЗ) за обсъждане на напредъка и разрешаване на специфични 

проблеми 
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Междинна оценка – заключения и препоръки 

Област  Заключения и препоръки 

Физически и 

финансов напредък 

П: Планиране на оставащия ресурс по ОПК 

Програмиране и 

подбор на проекти 

З: Положителни подобрения по отношение обратна връзка 

П: Планиране във времето на новите процедури; ускоряване времето 

от вземане на решение до обявяване на процедури 

Дизайн на 

процедурите 

П: Опростяване изискванията по процедурите; съобразяване 

различията в отделните райони; дефиниране на приоритетни сектори 

Подбор и оценка на 

проекти 

З: Значително подобрение в качеството на предлаганите методологии 

за оценка 

П: Оптимизиране процеса на оценяване на проекти 

Изпълнение на ПО 1 

и ПО 2 

П: Оптимизиране  

- механизми за актуализиране на индикаторите на ОПК 

- възстановяване разходите на бенефициентите 

Съответствие с 

нуждите на 

целевите групи 

З: Резултатите отговарят на нуждите на бенефициентите; проблем 

при осигуряване съфинансиране  

П: Диалог с банковите институции; нов финансов инструмент за 

преодоляване проблема с достъп до финансиране 

Ефикасност на 

процедурите 

П: Уеднаквяване тежестта на критерият за оценка на устойчивост на 

проектите 
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Съдържание 

 Напредък по ОП Конкурентоспособност 

 Подготовка по ключови проекти 

 Енергийна ефективност 

 Финансови инструменти 

 София Тек Парк 
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Финансов механизъм „Енергийна ефективност 

за конкурентоспособна индустрия“ 

Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма 
(Управляващ орган на ОПК) 

Стъпка I: 
ТП 

Асистент 
по проекта 

Енергийни 

одитори 

 

Стъпка II: ТП 
Асистент по 

верификацията 

ЕБВР 

Участващи 

банки 

Безвъзмездна финансова помощ, 

изплатена след изпълнение и 

верификация 

Меморандум за 

разбирателство 

Кредитни линии за Участващи банки 

за предоставяне на заеми на МСП 

(“Кредитната линия”) 

МСП – крайни бенефициенти 
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МСП 
Апликационна 

форма 

Асистент  по 

проекта  

Банки  

(избрани от 

ЕБВР) 

 

Договарящ 

орган 

Банки  

(когато се 

предоставя 

заем) 

Потвърждение за 

Техн. и финансова 

допустимост на 

проекта 

Потвърждение  за 

Финансова 

допустимост на 

кандидата  

Договор за 

безвъзмездна 

помощ 

Договор за заем 

Апликационна 

форма 

Потвърждение за 

Техн. и фин. 

допустимост на 

проекта 

 Потвърждение  за 

Фин. допустимост 

на кандидата  

Договор за 

безвъзмездна 

помощ 

Договор за заем 

Процедура за из-

бор на изпълнител  

ПМС 55/12.03.2007 

Проверка на проце 

дура за избор на 

изпълнител 

 

МСП 

Асистент  по 

проекта  

Банки  

(избрани от 

ЕБРД) 

 

Договарящ 

орган 

Банки  

(когато се 

предоставя 

заем) 

МСП 

Асистент  по 

проекта  

Проектен цикъл 1 Проектен цикъл 2 

Стъпки при кандидатстване 

Енергийни 

одитори 
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Рисков 

фонд 

Фонд 

Растеж 

Мецанин 

фонд 

Гаранционен 

фонд 

ОПК финансов инструмент 

30 млн. 

евро 

60 млн. 

евро 

60 млн. 

евро 

400 млн. 

евро 

Стартиращи 

предприятия 

Фонд за 

кредитиране 

≈ 300 млн. евро 

≈ 20 млн. 

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

Частни инвеститори 

ОП Конкурентоспособност (JEREMIE) 

Два нови фонда ще стартират през 2012 г. 

Общ финансов ресурс: 870 млн. евро  

21 

30 

30 

78 
150 

Оценка Договорен Договорен Статус Договорен  Функционира  
Планиран / 

Q1, 2012 
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Фонд за кредитиране: финализираме 

споразумението с ЕИФ 

Фондът цели да 

предостави 

достъпен кредитен 

ресурс на ниска цена 

ОПК Банка  

МСП 

0% 10% (1) 

(1) Ресурсът на банката е на пазарна стойност; 10% е използван с илюстративна цел 

5% 

300 млн. евро 

Целим внасянето на споразумението с ЕИФ в Министерски съвет до 
края на 2011 г. 
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Фонд Стартиращи предприятия: оценка на 

получените 11 предложения  

Набиране на 

предложения 

Подбор и 

финансиране 

Инкубиране  

Стартиращо 

предприятие 

Портфолио стартиращи 

предприятия 
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Фондът цели да 

подкрепя 

предприемачите при 

стартирането на 

бизнес 

През Q1 2012 очакваме решението за избор на управляващ фонд  



p. 17 

Фаза 1: Обща 
концепция 

Фаза 2. Детайлна 
концепция 

Фаза 3. 
Подготовка за 

стартиране 

• Процедура по 
сключване на договор с 
изпълнителя на проекта 
София Тек Парк 

• Стартиране 
изграждането на София 
Тек Парк 

• Конкретизиране модел 
на управление, 
специфични нужди от 
специализирано 
оборудване 

Фаза 4. 
Изграждане на 

София Тех Парк 

• Разработване на 
критерии за процедура 
по ОПК, вкл. определяне 
на % финансова 
подкрепа, тип процедура 
и т.н. 

• Одобрение на 
критериите от 
Комитета за 
наблюдение към ОП 
Конкурентоспособност 

 

• Анализ на 
съществуващите 
ресурси с цел 
идентифициране на 
потенциалните 
сектори-
местоположения за 
технологични паркове 

• Анализ на добри 
практики при 
създаването на 
технологични паркове 
в ЕС 

03-06.2011 г. 06-11.2011 г. 09-11.2011 г. начало: 2012 г. 

Критериите за проекта София Тек Парк ще 

бъдат представени на КН към ОПК (12.2011) 

Задълбочихме диалога с широк кръг експерти и заинтересовани 
страни по подходящата концепция и параметри 

• Конструктивен диалог със 
заинтересовани страни 

• Идентифициране на 
заинтересовани 
партньори и форми на 
сътрудничество, вкл. 
подходящ терен за 
изграждане на парка 
(достъпност, 
инфраструктура и др.) 

• Разработване на 
подходяща структура на 
собственост и 
управление 

приключено в процес предстои 
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София Тек Парк ще подкрепи консолидирането на 

иновативната екосистема 

София Тек 

Парк 

Образование 
Достъп до  

финансиране 

Инкубатор,  

ментори 
Бизнес 

Наука 

Образователни програми, 

вкл. съвместни с 

чуждестранни университети 

Партньорства с 

образователни      

инициативи 

Мултинационални 

компании 

Местни развити 

компании 

Стартиращи 

компании 
Изследователски екипи и 

институти 

Изследователски проекти 

Джереми България 

Иновационен фонд 

Други частни и 

публични ресурси 

Инкубатор и 

услуги за 

стартиращи 

предприятия 

Партньорства с 

национални и 

международни 

инициативи 


