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Основни параметри на процедурата (1/3) 
 

 

 Процедура 

 
• Процедурата ще бъде обявена в рамките на Приоритетна ос 5 „Tехническа 

помощ“  

 

 

Бюджет 

 

 

 

• Общ бюджет по процедурата 39 116 600.00 лева (20 000 000.00 евро), 
като финансирането от ЕФРР е 33 249 110.00 лева (17 000 000.00 евро), а 
националното съ-финансиране се равнява на 5 867 490.00 лева 
(3 000 000.00 евро). 

• Ще бъдат добавени неизразходваните средства от бюджетните линии за 
периода 2015-2017. Прогнозният размер на неизразходваните средства 
към 20.04.2017 г. е 10 млн. лева. 

 

 

 

Цел 

• Подкрепа за успешното и добро управление на интервенциите по ОПИК и 
ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) 
и надграждане на капацитета в Управляващия орган (УО) и 
бенефициентите/кандидатите. 



Основни параметри на процедурата (2/3) 

Приоритетна 
ос 5: 

 
Техническа 

помощ 
 

Специфична цел 1: Подкрепа за ефективно и ефикасно 
изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, 
управлението, наблюдението, оценката и контрола на 
ОПИК  и ОПИМСП. 
 
Специфична цел 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. 
 
Специфична цел 3: Укрепване капацитета на кандидатите и 
бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на 
програмата и по-доброто (количествено и качествено) 
използване на финансовите ѝ ресурси 
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•Дейностите по процедурата следва да бъдат изпълнени на 
територията на Република България. Допускат се и ограничени 
дейности, осъществявани в чужбина съгласно чл. 70 от Регламент 
(ЕС) № 1303/2013 

•Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват на 
територията на Република България. 

Териториален 
обхват 

 

•В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни дейности, 
финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга 
финансова схема, произлизаща от националния бюджет, 
бюджета на Общността или друга донорска програма.  

 

Демаркация   
 

 

•Постигне на ефективно, ефикасно и правилно изпълнение на 
ОПИК и ОП ИМСП в съответствие с принципа за разумно 
финансово управление и съгласно разпоредбите на европейското 
и националното законодателство. 

 

Очаквани 
резултати  

Основни параметри на процедурата (3/3)
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Методология за подбор на операции (1/6) 
 

 

•Дейности, свързани с управлението, приключването и 
оценката на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007-2013;   

 

•Логистично и техническо обезпечаване на работата на 
Комитета за наблюдение;  

 

•Общо и специфично обучение на персонала на УО, вкл. 
изграждане и поддържане на капацитет в областта на 
държавните помощи, както и обучения на служители от 
общата администрация на МИ, подпомагащи работата на 
УО; 

 

•Финансиране на основни и допълнителни възнаграждения 
на служителите от УО (вкл. осигурителни и здравни вноски 
и всички други съпътстващи ги разходи съгласно 
националното законодателство); 

 

•Извършване на оценки през програмния период, в т.ч. 
подготовка и изпълнение на план за оценка и последваща 
оценка на ОП; 

 

Допустими  

дейности/разходи  

свързани с  

програмирането, 

 управлението, 

 наблюдението,  

оценката и  

контрола на ОПИК 

 и ОПИМСП 
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Методология за подбор на операции (2/6) 
  

 

 

 

 

•Предоставяне на техническа подкрепа, консултации, 
изследвания, анализ и проучвания, необходими за 
правилното програмиране, управление, наблюдение, 
оценка и контрол на ОП;  

 

•Подкрепа на процесите на оценка и подбор на проекти, 
независими оценки на проекти; 

 

•Подкрепа за текущото наблюдение, финансовия контрол 
и одит, както и оценка на риска, мерки за борба с 
измами, нередности, анти-корупция; 

 

•Доставка/наем, ремонт, поддръжка и застраховки на 
движимо и недвижимо имущество, използвано от УО; 

 

•Командироване на служители на УО и на други лица, 
участващи в управлението на ОП в рамките и извън 
пределите на РБ. 
 

 

 

 

 

Допустими  

дейности/разходи 

 свързани с  

програмирането, 

 управлението,  

наблюдението,  

оценката и  

контрола на ОПИК  

и ОПИМСП 
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Методология за подбор на операции (3/6) 
 

 
•Доставка, разработване и поддръжка на 
компютъризирана информационна система (хардуер и 
софтуер) за нуждите на УО; 

 

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

 

•Подкрепа за подготовката на следващия програмен 
период; 

 

•Други дейности, свързани с ресурсното и техническо 
обезпечаване изпълнението на ОП. 
 

Допустими  

дейности/разходи  

свързани с  

програмирането, 

 управлението,  

наблюдението,  

оценката и  

контрола на ОПИК 

 и ОПИМСП 
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Методология  за подбор на операции (4/6) 
 

 

 

 

•Организиране на публични и информационни събития; 

 
•Разпространение на документация, информация и 
материали, свързани с изпълнението на ОПИК; 

 

•Актуализиране и поддръжка на интернет страница като 
ключов комуникационен канал;  

 

•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.   

 

 

 

Допустими  

дейности/разходи 

 по предоставяне  

на информация и 

 информиране на 

 обществото  

относно ОПИК  
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Методология  за подбор на операции (5/6) 
 

 

 
•Организиране и провеждане на обучения в подкрепа на 
капацитета на кандидати и бенефициенти с цел 
улесняване изпълнението на ОПИК в т.ч. 
идентифициране, адаптиране и прилагане на добри 
практики от други държави-членки на ЕС, съвместни 
инициативи и модели; 

 

•Изготвяне и изпълнение на оценки, анализи и планове за 
действие за укрепване на административния капацитет 
на кандидатите /бенефициентите на ОПИК; 

 

•Анализ на нуждите и очакванията на отделните групи 
кандидати/бенефициенти по ОПИК с оглед по-добро 
фокусиране на Програмата по отношение на трудностите 
и предизвикателствата, пред които са изправени. 

 

 

 

Допустими  

дейности/разходи 

 по укрепване на 

 капацитета на  

кандидатите и  

бенефициентите  

по ОПИК 
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Методология за подбор на операции (6/6) 
 

Вид на процедурата за предоставяне на БФП  

 
• Процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетна линия на 

конкретен бенефициент съгласно чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ЗУСЕСИФ), чл. 3, ал. 1 и 2, чл. 5, ал. 1, чл. 6, чл. 24, ал. 1 и 5 от 
Постановление № 162 на Министерски съвет от 05 юли 2016 г. за 
определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 

 

Краен срок за кандидатстване  

• Процедура с един краен срок за кандидатстване. Минимален срок за 
подготовка на проектното предложение - до 60 дни от датата на обявяване 
на процедурата.   
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ИНДИКАТОРИ (1/2) 

•Брой обучени служители на УО, вкл. регионални звена; 

 

•Брой обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти; 

 

•Извършени анализи, проучвания и др. консултантска 
подкрепа; 

 

•Проведени информационни кампании и публични 
събития, Проведени заседания на Комитета за 
наблюдение; 

 

•Извършени вътрешни и външни оценки; 

 

•Брой извършени проверки на място и Брой на заетите 
лица /на пълно работно време/, чиито заплати се съ-
финансират по техническата помощ. 

Индикатори за 
продукт 
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ИНДИКАТОРИ (2/2) 
 

 

 
•Намаляване на средно необходимото време, за 
одобрение на проекта и за плащане на бенефициента; 

 

•Нарастване на нивото на обществена осведоменост за 
ОПИК като цяло и за отделните процедури; 

 

•Намаляване на дела на прекратените договори; 

 
•Нарастване на нивото на удовлетвореност на 
бенефициентите на ОПИК от обучения и техническа 
подкрепа. 

 

Индикатори за 
резултат 



13 

Предложение за решение на КН на ОПИК 
2014-2020: 

 

  

 

КН на ОПИК 2014-2020 одобрява предложените Методология и 
критерии за подбор на операции по процедура за директно 
предоставяне чрез бюджетна линия на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на 
икономиката в качеството си на Управляващ орган на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. в 
рамките на приоритетна ос 5 „Техническа помощ“.  

 

 
 

   


