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АНЕКС 7. Отразяване на препоръките на Предварителната оценка в ОП
Препоръки на Предварителната оценка

Заключения
Социално – икономически анализ

Препоръки
Социално – икономически анализ

•

По отношение на Социално – •
икономическия анализ структурата
и представянето на Социално –
икономическия
анализ
бяха
значително
подобрени
в
последната
версия
на
ОП
„Конкурентоспособност”
и
ключовите глави за МСП сектора
и Научните изследвания и
иновациите бяха подобрени.

•

Въпреки
това
подобрение
Социално
–
икономическият
анализ остава непълен, например
по отношение на разделяне по
данни за високотехнологични и
сектори на МСП сектора и
наукоемки сектори.
описание
на
различни
• Гарантиране, че предишни проекти
икономически подсектори, частта
и оценителен опит са надлежно
за управление на познанието и
включени в тази част.
иновациите, както и анализ на
предишен опит и изводи при
оценяване и изпълнение на Необходимо е работата тук да бъде съсредоточена
програма ФАР и други програми. главно върху:
• Като цяло резюмето на макроикономическата
рамка в предварителния оценителен доклад на

Значителна допълнителна работа и проучване
са необходими за гарантиране, че анализа
предоставя стабилна и детайлна основа за
успешното изпълнение на ОП. Необходимо е
съсредоточаване върху:
• Адресиране на специфични пропуски,
посочени в приложеният преглед на
социално-икономическия
анализ,
например липсващи пропуски в анализа
по отношение на сектора на услугите,
преки чуждестранни инвестиции и др.
• Включване на повече аналитични данни
за изследванията и иновативния сектор.
• Включване на повече аналитични

Отразени
ДА
ДА

НЕ

Коментари на УО
Отразени къде
Препоръките на оценителите
бяха взети под внимание при
промяната на Социално –
икономическия анализ:
• Беше добавена информация
за сектора на услугите и
ПЧИ.
• Уточнения и допълнения
бяха направени с цел
добавяне на допълнителна
информация
относно
иновациите,
научните
изследвания
и
някои
секторни анализи.
• Резултатите от последното
изследване на МСП бяха
добавени,
както
беше
препоръчано
от
оценителите.
• Опит от други държави
беше проучен и включен в
ОП
„Конкурентоспособност”
чрез процеса на планиране,
с помощта на експерти по
туининг
и
други

Причини за не взимане
под внимание

международни експерти.

НПР е подходящо и частично може да бъде
използвано за съответната част от ОП
„Конкурентоспособност”. Таблица 1 (стр. 11)
от предварителния доклад съдържа полезно
сравнение
в
табличен
вид
на
макроикономическите показатели на България
с тези на ЕС-25, въпреки че сравнението се
базира на данни от 2003 г.
Анализ на силните и слаби страни, Анализ на силните и слаби страни, възможности и ДА
заплахи
възможности и заплахи
промени
биха
подобрили
• По отношение на Анализа на • Следните
съгласуваността и практическите връзки на
силните и
слабите
страни,
SWOT анализа:
възможностите и заплахите, той
не
съответства
изцяло
на
a. Включване на секция, която да свързва
Социално-икономическия анализ
идентифицираните
от
социалнои в него има много липсващи
икономическия анализ проблеми със SWOT
елементи.
анализа.
b. Да се включи въведение, което да обяснява
целта, съдържанието и структурата на
• Структурата на SWOT анализа не
SWOT анализа.
предлага
най-оптималните
c. Да се разгледа възможността SWOT
средства за идентифициране и
анализът да се раздели на поне 2 части:
проследяване
на
основните
o
Обща
част,
фокусирана
върху
области,
в
които
ОП
факторите, които се считат за „външни”
„Конкурентоспособност” може да
за
фокуса
на
ОП
внесе промяна.
„Конкурентоспособност”
o Част,
описваща
• SWOT анализът ще трябва да бъде
конкурентоспособността,
МСП
и
допълнително преработен след
иновациите,
фокусирана
върху
промяна
на
Социално
–
фактори, считани за най-значими за
икономическия анализ
фокуса на интервенции на ОП, и върху
които би трябвало да влияе стратегията,
приоритетите и операциите на ОП

• Повече
сравнителна
информация и цифри
бяха
добавени
към
анализа, като по този
начин
се
очертават
разликите
спрямо
средните индикатори за
ЕС-25 и ЕС-15.
• След всички констатации на
SWOT анализа бяха
включени препратки, които
показват за коя част на
Социално – икономическия
анализ и/или Стратегията се
отнасят

НЕ

• Разширяването на
SWOT анализа и
неговото разделяне на
Обща и Специфична част
само би затруднило
четенето му, а подобни
общи проблеми,
идентифицирани в SWOT
анализа и свързани с
макроикономически и
други фактори (в т.ч.
проблеми на
приватизацията и
транспортния сектор)
нямат пряка връзка със
съдържанието на ОП и са
включени в SWOT
анализа на НСРР.

„Конкурентоспособност”
Съответствие с правилата за
Структурни фондове на ЕС за
Икономическо и социално сближаване
•

ОП „Конкурентоспособност” е в
съответствие с правилата за
Структурните фондове на ЕС за
Икономическо
и
социално
сближаване,
главно
поради
съответствието си с втората
препоръка на ЕС (Подобряване на
знанията и иновациите).
Съответствие с документи относно
ключови национални политики
• Като
цяло,
ОП
„Конкурентоспособност” отговаря
във висока степен на НСРР,
особено
на
първата
й
стратегическа цел за насърчаване
на бърз и висок икономически
растеж, както и на развитие на
икономика на знанието. Въпреки,
че преработената версия на ОП
прави някои промени и част от
дейностите са прехвърлени от
един приоритет към друг, това не
се отразява на съответствието й с
НСРР, тъй като основният фокус и
съдържание на ОП остават
същите.
•

Съответствието
на
ОП
„Конкурентоспособност”
с
Националния план за развитие

N/A

N/A

също е високо като констатациите
в Социално – икономическия
анализ на НПР са широко
съвместими с тези на ОП
„Конкурентоспособност”
и
посочените
предизвикателства
пред МСП сектора са подобни.
Като се има предвид, че обхватът
на НПР е по – широк от този на
ОП
„Конкурентоспособност”,
може да се очаква, че части от
списъка на несъответствията в
НПР няма да отговарят точно на
тези
в
ОП
„Конкурентоспособност”. По –
голямата
част
от
несъответствията, включени в
съответните части на списъка на
несъответствията
в
НПР
(Икономика и в по – малка степен
Регионално развитие и Човешки
ресурси) са включени под една
или
друга
форма
в
несъответствията
на
ОП
„Конкурентоспособност”, макар и
понякога
чрез
различна
формулировка.
•

Приоритетите и целите на ниво
приоритет
на
ОП
„Конкурентоспособност”
съответстват във висока степен на
целите
на
Националната
стратегия за МСП 2000 – 2006 г.
Въпреки, че това се отнася за

всички цели на Националната
стратегия за МСП, съответствието
вероятно е най – високо с първата
цел на Националната стратегия за
МСП, „насърчаване на НИРД за
целите
на
индустрията
и
сътрудничеството между НИРД
институции, университети и
предприятия”.
екологична
оценка
на
ОП ДА
Обща екологична оценка на ОП Обща
„Конкурентоспособност”
„Конкурентоспособност”
• Общата цел и приоритетите на ОП • На база на общия екологичен анализ могат да
„Конкурентоспособност”
бъдат предложени следните препоръки:
отговарят по отношение на
опазването на околната среда в
o Общата
цел
на
ОП
задоволителна степен на НСРР,
„Конкурентоспособност”
трябва
да
НПР
и
неговата
секторна
наблегне на условието, че динамичната
програма „Околна среда”, и на
икономика ще бъде развивана на базата на
приоритетите и целите на ОП
принципите на устойчиво развитие.
„Околна среда”.
•

Стратегическата цел на ОП
„Конкурентоспособност”
не
споменава достатъчно ясно, че
„Развитието
на
динамична
икономика, конкурентоспособна
на европейския и световен пазар”
е в съответствие с принципите на
устойчиво развитие.

•

За повечето от приоритетите на
ОП
„Конкурентоспособност”
въздействието върху околната •
среда е непряко и е в положителна
насока. Позитивното въздействие

o

ОП „Конкурентоспособност” трябва да
подкрепя дейности за избягване и/или
минимизиране на негативните влияния
върху околната среда и да подкрепя
проекти, насочени към въвеждането на
екологични стандарти, и/или които имат
доказано положително влияние върху
околната среда (за програми, проекти или
планове,
за
които
е
необходимо
задължителна екологична оценка).

Редица специфични препоръки относно
приоритетите на ОП „Конкурентоспособност” в
областта на влиянието върху околната среда са

Вследствие на общата
екологична оценка в рамките
на предварителната оценка,
беше направена Стратегическа
екологична оценка (СЕО) на
ОП „Конкурентоспособност”.
Всички препоръки на СЕО и
предварителната оценка бяха
отразени в ОП. Като цяло
приоритетите на ОП
„Конкурентоспособност” имат
положително или неутрално
влияние върху околната среда.
По време на изпълнението на
ОП ще се дава предимство на
дейности, които избягват
и/или минимизират
негативното влияние върху
околната среда, както и ще
бъде добавено специално
изискване подкрепените
проекти да покриват
екологичните стандарти и/или
да имат доказано положително
влияние върху околната среда
(за програми, проекти или

включени в главата на Общата екологична
включва дейности, финансирани
оценка на ОП „Конкурентоспособност” и
по ОП „Конкурентоспособност”,
тяхното отразяване трябва да бъде обсъдено.
които подпомагат защитата на
Някои от препоръките на предварителната
околната среда като предоставят
оценка
са
извън
обхвата
на
ОП
подкрепа за инвестиции в нови и
„Конкурентоспособност” и трябва да бъдат
модерни
екологично
чисти
включени в съответните ОП – „Околна среда” и
технологии,
енергоспестяващи
„Човешки ресурси”.
технологии,
и
насърчаване
въвеждането на международно
признати екологични стандарти,
като екологично управление и
одит (EMAS)
и системи за
управление на околната среда
(ISO).
ефективност
и
ОП ДА
Енергийна ефективност и ОП Енергийна
„Конкурентоспособност”
„Конкурентоспособност”
•

Интервюта на терен, проведени от •
енергийни експерти, установи, че
в страната, паралелно на ОП
Конкурентоспособност, ще бъдат
изпълнявани и други проекти за
енергийна ефективност и ВЕИ,
които ще допълват това, което
може да се постигне с бюджета на
ОП. Сегашната версия на ОП
„Конкурентоспособност” обаче не
представя ясно какви пропуски в •
обхвата и прилагането на мерки за
ЕЕ/ВЕИ ще покриват бъдещите
проекти и как ще бъде постигната
допълняемост на всички дейности,
свързани с енергийна ефективност
в страната.

От съществена важност е следващият вариант
на ОП „Конкурентоспособност” да предложи
ясна визия какви пропуски в обхвата и
прилагането на мерки за ЕЕ/ВЕИ ще покриват
бъдещите проекти, за да се осигури
допълняемост на мерките за енергийна
ефективност по ОП „Конкурентоспособност” с
всички други дейности, свързани с енергийна
ефективност в страната.
Силно се препоръчва Министерството да
направи преглед на международния опит при
прилагането на проекти за енергийна
ефективност и ВЕИ в МСП, както и оценка на
наличните
инструменти
и
политически
механизми подходящи за българските МСП.
Това ще подпомогне успешното изпълнение на

планове, за които е
необходимо задължителна
екологична оценка).

• Анализът на ОП представя
ясна картина не само на
цялата енергийна верига в
България,
очертавайки
проблеми и изоставания, но
също и на предишен опит от
мерки
за
енергийна
ефективност, прилагани в
страната
по
различни
програми. По този начин
операция
2.3.
по
Приоритетна ос 2 ще се
изпълнява в допълнение към
съществуващите
проекти,
прилагани в енергийния
сектор.
• УО
на
ОП
„Конкурентоспособност”
проведе редица работни
срещи и консултации с

•

•

Проучвания
сред
заинтересованите
страни
установиха, че по места липсва •
информираност за международния
опит при прилагането на проекти
за енергийна ефективност и ВЕИ в
МСП, включително оценка на
наличните
инструменти
и
политически
механизми,
подходящи за българските МСП.
•
Въпреки, че енергетиката като
цяло е важен елемент от
конкурентоспособността на една
икономика, обхвата на ОП
„Конкурентоспособност” не е
насочена към пълното покриване
на
всички
нейни
аспекти.
Например
както
ОП
„Конкурентоспособност”, така и
НПРСР целят използването на
ВЕИ. Управляващите органи и на
двете програми обаче имат редица
общи проблеми, с които да се
справят:
свързване
към
националната
мрежа,
ценообразуване, лицензиране са
някои от тях, с които не би било
възможно да се справят, без да
има изготвена обща стратегия.

програмата и ще допринесе
усвояемост на средствата.

за

висока

Трябва да се предприеме преглед на
директивите и регламентите, свързани с
енергетика и околна среда, с оглед на
открояването на тези от тях, отнасящи се до
МСП, и в следствие на този преглед мерките от
ОП „Конкурентоспособност” да се разпишат
според изискванията на директивите.
ОП
„Конкурентоспособност”
трябва
да
предвиди допълняемост между своите мерки и
мерките, предвидени по другите ОП, по
отношение на дейностите, свързани с
енергийната ефективност. Необходимо е да има
една институция, на национално ниво, която да
осигурява допълняемостта и избягването на
припокривания между програмите.

другите УО и съответните
участници с цел да се
постигне допълняемост не
само по отношение на
мерките
за
енергийна
ефективност, а във всички
аспекти на програмата. В
резултат на тези консултации
ОП „Регионално развитие”
предвижда изпълнението на
операция
„Достъп
до
устойчиви
и
ефективни
енергийни ресурси”, която
съдържа
дейности
за
изграждане
на
газоразпределителни
тръбопроводи
от
националната газопреносна
мрежа до съответни райони.
По
принцип
подобни
дейности
са
част
от
компетенциите на МИЕ, но
бяха
предложени
за
финансиране със средствата
на
ОП
„Регионално
развитие” поради локалния
териториален
обхват
на
мярката
и
тежките
инфраструктурни дейности,
целящи
подобряване
на
условията в общините –
основен бенефициент по ОП
„Регионално развитие”. Няма
да има припокриване с
мерките
за
енергийна

Цели
и
приоритети
„Конкурентоспособност”
•

•

на

и
приоритети
ОП Цели
„Конкурентоспособност”

Балансът и относителната тежест •
на целите на ниво приоритет на
ОП
„Конкурентоспособност”
вероятно
трябва
да
бъдат
ревизирани. Например цел на
приоритетна
ос
12
–
„Предоставяне на актуална и
качествена информация относно
чуждите пазари” – е по-скоро
ключова подцел на (възможно
адаптирана) цел на приоритетна
ос 12 – „Подобряване на
производствения капацитет на
предприятията и подобряване на
техния достъп до пазари чрез
предимствата
на
бизнес
кооперирането и свързването в
клъстери”.
•
Обратната връзка с участниците
предполага, че е необходима
допълнителна
работа
за

на

ОП ДА

Възможно е да се направят допълнителни
подобрения при преработване до известна
степен на представянето и структурата на
частта за Целите и приоритетите на ОП
„Конкурентоспособност”.
o Трябва да бъде обсъдено преработване
на четирите части като бъдат
пренаредени според препоръките в този
доклад.
o По отношение на приоритетните оси
представянето като диаграма на
приоритетите,
съответните
цели,
целевите групи и мерките, съставящи
приоритета, ще направи тази част от ОП
„Конкурентоспособност”
по-лесно
четима.
Целта на ниво приоритетна ос „Подобряване на
достъпа до европейския и други международни
пазари”, включена към Приоритет 4, трябва да
бъде проверена спрямо списъка на стр. 38 и
включена в този списък, ако е необходимо.

ефективност
по
ОП
„Конкурентоспособност”,
тъй
като
последните
подкрепят
дейности
за
намаляване на консумацията
на енергия в предприятията,
докато
ОП
„Регионално
развитие”
е
фокусирана
върху
инфраструктурни
мерки за общините.
• Приоритетните оси са
преструктурирани според
препоръките на ЕК за по –
ясно и по – добро
представяне на операциите
по приоритетите.
• Целите на приоритетите
бяха преработени
съобразно предвидените
операции и схеми и с цел
осигуряване на по – добра
връзка със Стратегията на
ОП.
• МИЕ проведе национално
представително
изследване, за да проучи
капацитета на МСП за
усвояване на средства.
Резултатите от последното
изследване върху МСП
бяха
добавени
според
препоръките
на
оценителите.
Основните
констатации
от
изследването са включени

утвърждаване
на
сегашните •
предложения
за
мерки
за
финансова подкрепа по ОП
„Конкурентоспособност”,
включително
изясняване
на
точното финансово състояние и
нуждите на МСП в България,
както и абсорбционния им
капацитет
по
ОП
„Конкурентоспособност”.
Без
съмнение опитът, натрупан по
предишни
проекти,
и
изследването върху МСП биха
осветлили въпроса до известна
степен, но едва ли ще представят
цялостна картина и ще осигурят
напътствия.
•

Като цяло балансът и относителната тежест на
целите
на
ниво
приоритет
на
ОП
„Конкурентоспособност” вероятно трябва да
бъдат ревизирани, както беше споменато в
заключенията по – горе. Необходимо е и по –
ясно представяне на ключовите нужди и
несъответствия. Например цел на приоритетна
ос 12 – „Предоставяне на актуална и
качествена информация относно чуждите
пазари” – е по-скоро ключова подцел на
(възможно адаптирана) цел на приоритетна ос
12 – „Подобряване на производствения
капацитет на предприятията и подобряване
на
техния
достъп
до
пазари
чрез
предимствата на бизнес кооперирането и
свързването в клъстери”.
Препоръчително е да се проведе външно
проучване с цел утвърждаване на сегашните
предложения за мерки за финансова подкрепа
по ОП „Конкурентоспособност”. Подобно
проучване би могло да включва следните
елементи:
o Преглед
на
точното
финансово
състояние и нужди на микро и МСП във
високотехнологичните и други сектори.
o Да предостави ясна картина относно
инструментите за финансиране на МСП,
достъпни
на
българския
пазар
(гаранции,
безвъзмездна
помощ,
кредити, овърдрафт, рисков капитал и
др.).
o Да установи сегашното състояние на
банковото и небанковото кредитиране и
предизвикателствата
пред
МСП,
търсещи финансова подкрепа.

в
отделна
глава
в
Социално-икономическия
анализ, но резултатите от
него са отразени в целия
документ и служат за
обосновка
на
бюджетирането
и
планирането
на
операциите.
• Съгласно резултатите от
националното изследване
за капацитета на МСП за
усвояване на средства от
Структурните фондове и
вземайки
предвид
препоръките на екипа,
изготвил предварителната
оценка,
балансът
и
относителната тежест на
приоритетите
на
ОП
„Конкурентоспособност”
бяха променени както е
показано в документа.
• Опит от други държави
също беше взет предвид и
включен в ОП посредством
процеса на планиране, с
помощта на туининг и
други
чуждестранни
експерти.

o

o

o

Да установи незаетите финансови
ниши, които съществуват сега и може
да продължат да съществуват по време
на
изпълнението
на
ОП
„Конкурентоспособност”.
Да оцени капацитета на МСП за
усвояване на средства към сегашния
момент и през следващите три години
въз основа на различни сценарии на
развитие.
Да оцени вероятните ключови фактори,
които влияят на капацитета за
усвояване на финансовите посредници
по време на изпълнението
на
програмата (фактори, които ще влияят
върху капацитета на банките да
предлагат финансови продукти на ОП
„Конкурентоспособност” или хибридни
продукти: вкл. атрактивност на мерките
за финансова подкрепа на ОП
„Конкурентоспособност”
за
финансовите посредници, канали за
публичност и маркетинг, процедури за
кандидатстване за заем, критерии за
одобрение, размер на заема, процедури
за отпускане на заем и т.н.).

o

Възможно да направи бърз преглед
на опита и добрите практики в
редица нови страни членки.

o

Да посочи ясно как мерките по ОП
„Конкурентоспособност”
могат
да
доведат до максимална добавена
стойност и да запълнят пропуски на
пазара, а не да заместят или
предотвратят кредитната дейност на

частния сектор.
Процес на разработване
„Конкурентоспособност”
•

•

•

на

ОП

Въпреки, че през последната
година беше отбелязан значителен
напредък в разработването на ОП
„Конкурентоспособност”,
има
спешна нужда от ускоряване на
темпа на работа. Служителите в
Дирекция „ППП” в МИЕ работиха
усилено за разработване на
документа в допълнение към
ежедневните си задължения, ние
обаче считаме, че в момента има
нужда да се ускори темпа на
работа и да бъдат включени
повече заинтересовани страни.
Липсата на консенсус относно
основните предположения по
мерките за финансова помощ по
ОП
„Конкурентоспособност”
също предполага, че не са
привлечени достатъчно ключови
заинтересовани
страни
в
структурирана
дискусия.
Преценката на заинтересованите
страни относно инвестиционния
капитал, достъпен за МСП, се
различава значително.
Служителите в Министерството
признават, че това е процес на
учене за всички участници, нещо,
което ще продължи за всички
заинтересовани страни до края на

ДА

Въпреки, че не бяха направени
специфични
препоръки,
програмиращият екип ускори
допълнително консултациите
с различните заинтересовани
страни не само относно
програмирането на ОП, но и
относно предстоящия период
на изпълнение.

процеса на разработване и по
време на изпълнението на ОП
„Конкурентоспособност”.
По
време на процеса на разработване
на програмата беше създадена и
поддържана
голяма
Работна
група, която изисква време от
служителите на Министерството
за координация на работата й.
Индикатори
за
наблюдение
и Индикатори за наблюдение и остойностяване на ДА
данните
остойностяване на данните
•

•

Редица
индикаторите
за •
наблюдение в сегашния си вид
могат
да
представляват
предизвикателства с оглед на
това, че те трябва да бъдат по- •
прецизни
или
да
създадат
проблеми по отношение на
надеждността и потвърждаваето.
Проблемите с остойностяването •
на целевите стойности произтичат
от
липсата
на
натрупана
информация
за
сравнение
(основно
единична
цена
и
информация относно норма на
ефективност), разделянето на
наличните средства между 1 и 2
операция на мерки с повече от
една операция и липсата на ясна
информация относно размера на
частно съфинансиране (особено
картата за регионална помощ за
България). Оценителят може да
предложи прогнозни изчисления в

По отношение на специфичните индикатори:
o Навсякъде, където могат да бъдат
направени подобрения, оценителният
екип е изготвил препоръки.
Стойностите за базовата година т.е. 2007 г.
трябва да бъдат попълнени, което се предвижда
от екипа на МИЕ, след финализиране на
финансовите показатели на ОП.
На общо ниво коментарите са следните:
o Преди да приключи работата по
индикаторите, трябва да са готови
социално-икономическия анализ, SWOT
анализа, както и операциите по всички
приоритети. Това ще позволи на
управляващите програмата да знаят
точно какъв тип инициативи в подкрепа
на бизнеса и т.н. ще се прилагат и да
определи точно коя информация може
да бъде взета от предишни оценки и
други организации.
o Трябва да се обърне внимание на
липсата на опит от предишни проекти и
оценки. Има много индикатори,

• Списъкът с индикатори
беше преработен и бяха
добавени начални
стойности за 2004, 2005 и
където е възможно 2006 г.
• След последното
преработване на Социалноикономическия анализ и
Приоритетните оси,
операциите бяха описани
много по-ясно и
индикаторите бяха
променени според
очакваните продукти и
резултати.

НЕ

• Социалноикономическият анализ
се базира не само на
официалната
статистика – т.е. НСИ,
Евростат и т.н., но
също на редица
изследвания
(национално
изследване на МИЕ за
капацитета на МСП),
аналитични доклади
(доклад на
UNICREDITO, доклад
на Delloit and Touche и
т.н.). Това обаче са
основно данни, които
описват
икономическата
ситуация, те не са
предназначени за
измерване на операции
на ОП и резултат от
нейното изпълнение.
Поради тази причина
ОП включи индикатори

данните за които се събират от други
случай, че цялата необходима
организации, които могат да бъдат
информация (посочена по-горе) е
добавени
към
ОП
осигурена.
„Конкурентоспособност”
без
значимо
• Повечето
начални
стойности
увеличение на обема работа по
зависят от данни на НСИ за
наблюдение за Управляващия орган на
съответната базова година, т.е.
ОП „Конкурентоспособност”.
2007 г. Стойностите трябва да
бъдат попълнени, което се
предвижда от екипа на МИЕ, след
финализиране на финансовите
показатели на ОП.
• Вследствие на това не е възможно
да се коментира остойностяването
на
целите
в
ОП
„Конкурентоспособност” поради
липсата на ясни предположения, а
информацията от минал опит,
както и информацията относно
търсенето на пазара и усвояването
не е достатъчна.
Управление
и
изпълнение
на Управление и изпълнение на програмата
програмата
•

Преглед на плановете на МЗ за •
ОП
„Конкурентоспособност”
показва, че ИАНМСП ще трябва
да поеме цялата тежест по
оперативно
изпълнение
на •
програмата, като се започне от
обявяване
на
набиране
на
проектни предложения, подбор и
оценка, сключване на договори,
администриране, докладване и •
одит. Това налага наличие на
подходящо обучен персонал и

За фазата на изпълнение Дирекция „ППП”
трябва да обмисли организационна структура с
поне два сектора – секретариат и сектор
занимаващ се с планиране и мониторинг.
Министерството
трябва
да
увеличи
способността си за планиране и програмиране
като осигури на служителите в Дирекция
„ППП” необходимите умения по наблюдение и
оценка.
В
допълнение
към
ОП
„Конкурентоспособност” да бъдат разработени
редица отделни инструменти за планиране (за

от официални
източници (НСИ,
Евростат), но също и от
мониторинг на ОП, тъй
като се предвижда
провеждане на
специализирани
изследвания и анализи
като част от
вътрешните текущи
оценки на
изпълнението на
програмата за целите на
докладването на
резултатите от ОП.

Бяха предприети действия за
осигуряване на достатъчен
брой служители в УО и МЗ,
както и за текущо изграждане
на административен капацитет
посредством осигуряване на
обучения,
ръководства,
наръчници и т.н. Структурата
на УО е подготвена да
изпълнява всички задачи,
свързани с програмиране,
изпълнение,
наблюдение,
управление (административно
и финансово) и оценка на ОП.
Предвидено
е
да
бъде

системи. Както МИЕ, така и
ИАНМСП трябва да помнят
смесения опит от проектите по
ФАР по отношение на МЗ, които
не бяха добре подготвени, за да се
справят с тежките условия на
програма, финансирана от ЕС.

•

•

предпочитане на английски):
o Общ инструмент за планиране, който да
залага бъдещо планиране на всички аспекти
от разработването и подготовката за
изпълнение на ОП „Конкурентоспособност”
o Инструмент за управление, който:
o да
изброява
допусканията,
променливите фактори, граничните
условия и т.н.;
o да съдържа история на проведените
дискусии по политиката и стратегията
на ОП „Конкурентоспособност” с
мненията за и против, както и с взетите
решения;
o да
съдържа
и
история
на
стратегическите и оперативни въпроси,
които са оставени отворени в очакване
на допълнителна информация или
анализ.
Важно е през последното тримесечие на 2006 г.
в ИАНМСП да бъде извършена задълбочена
външна оценка на готовността за изпълнение на
ОП „Конкурентоспособност”.
По отношение на развитието на системата за
оценка на проекти, което ще изисква наличието
на достатъчен брой независими оценители, с
определен опит в различни сфери е нужно
провеждането на серия информационни
дейности и обучения за набирането на
професионалисти, които да бъдат оценители по
различните
грантови
схеми
на
ОП
„Конкурентоспособност”. Може да се помисли
за обяви за заявяване на интерес за включване в
база данни от такива експерти.

създаден отдел за оценка,
според
препоръките
на
предварителната оценка.
По отношение развитието на
системата за оценка на
проекти, което ще изисква
наличието на достатъчен брой
независими
оценители,
с
определен опит в оценяването
на различни схеми по ОП
„Конкурентоспособност”, ще
бъде създадена база данни на
подобни експерти. Съвсем
скоро беше финализирана
първата обява, по която
външни експерти и оценители
с доказани професионални
умения и опит заявиха своя
интерес.
Проведени
бяха
интервюта
и
одобрените
кандидати ще бъдат включени
в базата данни.

