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Атанае :Кирчев, директор на дирекция "Предпрвсъединитеmtн програми в проекrи" 

Оrвоево: Небходимост от предприемане на СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ за изграждане на 
Изпълнителната агенция: за насърчаване на малките и средни предприятия 
(ИАНМСП) като Междинно звено по Оперативна проrрама "Развитие на 
конкурентоспособностrа на българската икономика" 

УВАЖАЕМИ Г-Н ОВЧАРОВ, 

Бих искал да Ви запозная с необходимостrа от предприемането на незабавни действия 
за изпълнение па основни предприеъединиrелии авrажимевти на мввистерството на 

икономиката в енергетиката (МИЕ) по преговорна Глава 21 "Регионална политика и 

координация на структурните инструменти'', свързани с ИзпълнитеJIНата агенция за 
насърчаване на малките и средни предпрwпия (ИАНМСП). 

Касае се за взrррщаието на админвgратвввв.11 капацитет на ИАНМСП за 
изпълнение на предвидената й основна pomi в управлението на средетвата от 

Стру~аурвите фондове (СФ) на ЕС в сферата на ковкуреиmоспособиостrа, а имевно да 
осъщеетв11ва функциите на Мqливво звено по Оперативна проrрама "Развитие па 
ковкуревтоепоеобвостrа на 6ЪJПареката икономика". Бих искал да подчертая 
съществената важност на този проблем, доколкото подготовката на капацитета на управление 
на средствата от СФ на ЕС бе недвусмислено подчертан като съществена сфера на 

изоставане (т.вар. "червена зова"') в послеДВ11.11 редовен доклад па ЕК (от октомври т.г.) 

за напредыса на България в процеса на присъединяване. 

В тази връзка бих искал да подч~ че прещщгаиите по-долу конкретни мерки за 

изrрuщавето на адмgвветратив111111 капапитет на ИАНМСП следва ца бъдат 
пре11прветн, без по-вататьmно отлагане, в взцючителво спешен порgъ:к. На 1 О.О 1.2006 
r. предстои решаваща мисия на изключитеJШо високопоставен ръководител (заместни:к

геверз.л:ния директор r-в Жан Шарл Лег) от ГД "Регионална политика" на ЕК, който ще 

направи детайлен преглед на изпълнението на ангажимеIПИТе на Р България по Глава 21, най
вече по отношение на административия:т капацитет за управление па Оперативните програми. 

Като единствено (засега) Междинно звено по Оперативна програма 

"Конкуревтноспособност", действителните стъпки за изграждането на административния 

капацитет на ИАНМСП изрично ще бъде предмет на разглеждане и доказване! по време на 
мисията пред представителите на ГД "Регионална политика". Следва да се има пред вид, че 

по същество тази миеu1 ще бъде последната выможвост на експертно в поJIИtвческо 
!!!!!О да се демоветрира действителен ваоредък в взОЪJIВеиве на пред-

1 В отделна докладна записка представям на Вашето внимание подробностите по предстоящата на 1 О.О 1 .2006 г. 
миеш на г-н Жан Шарл Лег, вкл. и по въпросите, касаещи предвиденото Вашето участие в програмата на 

мисията. 
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присьедвввтелвите авrажвмевти па страната по Глава 21, преди решаващия за 

членството IШ през 2007 r. мониторингов доклад на ЕК (планиран за пролетrа на 2006 г.) 

1. Тъй като се касае за специфични въпроси, свързани с подготовката на България за 
усвояване на средствата от Структурнпrе фондове (СФ) на ЕС, се налага да представя в 
резюме НОРМАТИВНАТА и ИНСТИТVЦИОНАЛНА РАМКА на тази подготовка. 

Подготовката на страната за участие в Структурните фондове на ЕС се извършва в 
съответствие с Регламент №1260/1999 на ЕС (оmасящ се до настоящия програмен период 
2000-2006 г.}. проекто-Регламент № 492 от 2004 г. на ЕС (отнасящ се до новия програмен 
период 2007-2013 г.), ,,Стратегията за участие на Р България в Структурните фондове и 
КохезиоННШI фонд на ЕС", приета с РМС № 312/28.05.2002 r. и ПМС №171/02.08.2002 г. за 
създаване на Координационен съвет по Националния план за развитие и за координация на 
процеса на подготовка на програмните документи за участие на Р България в Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 

Подготовката за СФ па ЕС има два основни аспекта: 
- проrрамев - разработване на съответните проrрамви документи (Национален план 

за развитие, Национална референтна стратегическа рамка и Оперативни програми), и 

- иист:итуцвоиалев - изграждане па адмивистративеи капацитет за управление на 

Оперативюrrе проrрами, които са основният инструмент за усвояване на средствата от СФ. 

1. Поограмиране на помощта от СФ на ЕС 
Финансовата помощ от ЕС се предоставя на България в изпышение на една от 

основните политики на Европейската общност, а именно кохезвонвата (синоними: 
структурната, регионалната) политика на ЕС. Тази политика на Общвостrа е насочена към 
преодоляване на различията в социално-икономическото развитие па страните-членки и на 

постигане на социалпо-икономичес:ко сближаване (па аигл. - cohesion, оттук и „ кохезионна" 
политика) ыежду тях, :като основа за по-JЩНамично развитие и съзцамне на условия за по
голям и:коиомически растеж в общото Европейско пространство. За финансирането на тази 
поmrrика на ЕС традиционно се заделят над 1/3 от Общия бюджет на Общностrа ( около 220 
млрд.ЕUR за настоящия: проrрамен период 2000-2006 г., като ЕК е предложила около 360 
млрд. EUR за новmt програмен период 2007-2013 г.). Тази политика на 06.щноспа се 

осъществява, като на страните-членки, които изостават в определени области на развитието 

си (измерено спрямо съответвите средни за ЕС показатели), се предоставя '~ематично" 
финансиране за преодоляване на изоставането. Логиката на това финансиране е да се 
подпомаrат система от целенасочени "шпервенции'', насочени към преодоляването на т.нар. 

"бариери на развиrието" (юпочовите фактори за изоставането) в съответните сфери. Това 
финансиране се извършва от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, на 
проrрамев принцип, чрез подготовката, договарянето с ЕС и изпълнението на определени 
програмни документи, които конкретизират сферите на финансиране, определените за това 

финансови ресурси~ времевите графици на интервенциите, като съдържат и из:кmочително 

подробни процедури за управление и изпышение на програмите. 

Йерархията на програмните документи е следната: 
а) Основният национален програмен документ е НациоваJIНИJ1 плав за развитие 

(IПIP). В него за целия 7-годиmев програмен период (в случая - за периода 2007-2013 r.) се 
дефинират вкзшпа, стратегическите цели и националните приоритети на развитие на 

страната, :както и необходимите финансови ресурси и институционална рамка за тяхното 

изпълнение. Той се разработва от работна група по ЮlР, одобрява се от Координационния 
съвет по IШР (на ниво ресорни заместник-министри), и се приема с Решение на Министерски 

съвет (съгласно ПМС №171/02.08.2002 г., чл.2 т.S, чл. 3, чл.lОа, т.5). 
· б) Съгласно проекто-регламентите на ЕС за новия програмен период (2007-2013 r.), 

въз основа на НПР страната-членка изготвя Националната стратегическа реферевтва 
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рамка (National Strategic Reference Framework). Това е основният съвместен документ, 
който осигурява съответствието на помощта от ЕС с Насоките за развитие на общностrа 

(Community Strategic Guidelines) и националните приоритети (определени в IOIP), и съдържа 
стратегията и приоряrеrиrе за дейноспа на Струк-rурните фондове в България, целите и 
разпределението на финансовите средства по отделните приоритетни тематични области 
(наnр. икономическо развитие, развитие на човешките ресурси, базисна инфраструктура, и 

пр.). Националната С1ратеmческа референmа рамка (НСРР) се договаря с ЕК, която я 

одобрява със свое офитщалво решение, въз основа на което вече става възможно да се 
конкретизира финансирането на отделните Оперативни програми. 

в) На практическо, оперативно ниво усвояването на средствата от СФ се извършва 

чрез разработването, договарянето с ЕК и изПЫIВението на Оперативни проrрами 
(Operational programmes). Оперативните проrрами обхващат седемгодишен период (2007-
2013), като съдържат приоритети и подробни операции (конкретно определени целенасочени 
интервенции за подкреп~ вюпочващи от своя страна една или повече обособени дейности) в 

определени ефери на общественото развитие, в съответствие с целите, заложени в НСРР. 
Оперативните програми се съ-финансират от Структурните фондове и/или Кохезионния фонд 
на ЕС, и от национа.лвия бюджет на страната-членка. (Нивата на съ-фивансиране, изисквани 
от регламентите на Е, варират от средно от 15-40%, което от своя страна налага съществено 
преструктуриране на държавен бюджет на страната-членка.) 

Съrласно договореностите по преговорна Глава 21 "Регионално развитие и 

координация на структурните инструменти'' и "Стратегията за участие на Република 

България в Струrсrурните и Кохезионвия Фонд на ЕС'', България ще усвоява средства от 
европейските фондове по mеет основни оперативни програми, разработвани и 
координирани съотвеmо от шест водещи министерства. 

Една от тези Оперативни програми е ОП ,,Разввтве на конкуревтвоспособностrа на 
бъ.лrареката IU(ОВомвка'\ оотоворно за разработването и изпълнението на която е 
Министерството па икономиката и енергетиката. 

Работата по ОП ,,Развитие на коmсурентноспособността на българската икономика'' 
започна още в четвъртото тримесечие на 2004 г. Последователно бяха разработени проекти на 
социално-икономически анализ, както и SWОТ-анализ, бяха разработени и през м. през 
м.юни Работната група ло ОП прие проект на оперативни приоритети на ОП, с индикаmвно 
посочени операции (мерки) за тяхното изпълнение. В настоящи.я момеят проектът на ОП е 
напълно разработен, като в пълния си вариант вкmочва подробно разписано съдържание на 
конкретните операции и дейности. През настоящата седмица предстои приемането на 

проектите на lПIP и Оперативните програми (като работни варианти) от Министерския съвет. 

На настоящия етап изготвеното от Министерството на финансите и съгласувано от КС 
по IOIP ввдикатввво финансово разпределение па средствата ( от СФ на ЕС заедно с 
националното съфинавсиране) между различните оперативни програми предвижда за ОП 
"Ковкуревтвоспособвост" общата сума от около 1,5 млрд. EUR за седемгодишния планов 
период 2007-2013 г. 

2. Управление па Оперативната програма 
Съгласно регламентите на ЕС, управлението на ОП се извършва чрез: 

• УпраВJП1ващ орган (Мanaging Authority) на ОП, и 
• Междиввв :Jвева (lntermediate Вodies) - едно и.ли повече, в зависимост от броя и 

спецификата на приоритетите на ОП. 
Междинно звено е "всяка публична или частна институция, която действа под 

отговорността на Управляващ.ия орган wzu която осъществява функции от 
името на Управляващия орган по отношение на . бенефициентите'' (изпъ.пнвтелите 
на индивидуалните проекти, финанасирани от ОП). 
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Фуmmиите и взавмоотноmеmurrа межцу тези органи се основават на прииципа, 
че УпраВJIЯВащият орган (УО) носи цялоетвата отrоворноет за управлеввето на ОП и 
взПЬJJИеввето на предвидените мерки, вкл. за правИJIВото финансово управление. Ако 

счете за обосновано и необходимо, УО може ,ца В'ЬЗJIОЖИ (делеrира) на едно или повече 
Междинни звена (МЗ), в по-пълен или частичен обем, оnеративното изпышение на част(и) от 

ОП (на един или повече приоритети, и/шш на една или повече обособени операции в рамките 
на определен приоритет). 

Принципно следва да се има пред вид, че УО определят необходимите МЗ и обема 

на вЬЗJiагавите им задачи в зависимост от спецификата па (приоритетите по) ОП. 

Необхо11ВМое-па от вКJIЮчвавето на МЗ в управлеввето на части от ОП се преценява с 
оглед множество фактори, най-важните от които са: вид на дейностите по съответните 
приоритети (директно контрактуване чрез механизма на обществените поръчки, или чрез 

схеми за безвъзмездна помощ); проmозирап обем на съответната дейност, вкл. очакван брой 
индивидуални проекти; тематична специфика на съответната дейност (дали тя нал3:П1 
ползването на специализиран въшпен институционален капацитет), и пр. Доколкото всяко 
вЮIЮчване на МЗ в системата за управление на ОП неизбежно представлява усложнение па 
тази система и повишава разходите за управлението на ОП, към делегирането на дейности на 

МЗ се пристъпва само ако от съвкупната преценка на горепосочените и други фактори 

обосновава ясно необходимостта от това. 

Обемът па фуmmивте, които УО делегира на МЗ, се определя също в зависимост от 
прецеmсата на система от фактори, ксвързапи с реалния наличен административен :капацитет 

на съответното МЗ: наличен компетентен персонал; изградена адекватна организационна 

структура; наличие на опит в работата по изпълнение на мерки в съответните тематични 

направления; разработените и ефективно прилагани процедури и системи за управление и 

контрол на операциите~ и пр. :Колкото в по-ll'ЬЛВа степен еъответвото МЗ покрива тези 

изиекваввя, толкова по-rоJIЯМ обем функции по изпьлвеввето ва ОП биха могJJВ да му 
бъдат делегирани от УО, вкл. обявяването на набирането на проектни предложения от 

., индивидуалните :кандицати за финавасираие, тяхната оцеюrване и класиране, сключването на 
договори с избраните бенефициенти, мониторинга на изпыmението на индивидуалните 

проекти и разплащането по тях. 

Съгласно "Стратегията за участие на Република България: в Структурните фондове и 
Кохезиопния фонд на ЕС" ( одобрена с Решение на Министерски съвет № 312 от 28 май 2002 
г.) и преговорна Глава 21, за Управ.rumащ орrан (УО) на ОП "Развитие на 
конкурентвоспособностrа па бълrарската икономика" е определена диреКЦЮI 
"Пре,цпрвеьедиввтелии проrрами и проекти" ("ППП") в Министерството па икономиката 
и енергетиката. Управляващият орган е отговорен за цялостния процес на проrрамиране и 

изпълнение на помощrа по ОП. 

Съгласно преговорната Глава 21, и редица национални документи (решения на СЕИ, 
предстощо да бъде прието решение на МС, и пр. ), за Междввво звено (МЗ) по Оперативната 
програма е определена Изпыmителвата аrеяцR.11 за насърчаване на малките и средни 

пре,цпрИIIТIПI (ИАНМСП). 

11. IIРинципви ОРГ АВИЗАЦИОВНИ ИЗИСКВАНИЯ :към МЕЖДИННОТО ЗВЕНО 

Както по-горе бе обяснено~ конкретните .оповорвости на МЗ се свеждат до управление, 

доrовариве и моввторввr ва множество ивдивидуалви проекти на множество 

бенефициенти, вкл. и финансово управление и разплащане по тях. В този смисъл, МЗ 
представлява ПЬJ111оцевна договаряща ( финансираща) институция (Implementing 
Agency/Contracting Authority), ко.ито извършва огромната част от практическа работа по 
управлението ва ОП (може би 80-90% от цялата дейност), в пряко взаимодействие с 
крайниге бенефициенти - изпълнителите на индивидуални проекти. 
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От всичко това произтичат изкmочително сериозни цялсктви послеmщв за 
съответното МЗ: 

1. Спецификата, обемът и 01Т0ворностrа на работата по ОП неизбежно предОпрtЩеJJJJ.Т 
и налагат своя отпечатък върху функциите, организационната структура на МЗ, количеството 
и .качествените характеристики на необходимия персонал и специфичните процедури за 
управление на дейностите. По същество МЗ следва да изrради себе си като фииаваснраща 
ивсnпуцва, която да е в състояние едновременно да управлява множество мащабни 

многогодишни схеми за безвъзмездна помощ (при ОП "Конкурентноспособност" се касае за 
около 15-20! такива схеми) и отделни коМIШексни проекти, ориентирани към хиляди 
индивидуални бенефициенrи годишно и опериращи със значитеmIВ по размер средства. 

Конкретно за ИАНМСП това означава от институция, понастоящем предоставяща 
пряко адмивистратввви и друrи услуги (на гражданите и/или на фирмите), да се превърне 

в "оператор на мерЮ1" {т.е. да започне да осъществява дейности на по:.високо "макро"

управлевско ниво, като осъществява политиките в подкрепа на МСП ~ целевото 

финансиране на проекти на трети лица-индивидуални бенефициеmи). Въз връзка с 
необходимостrа от концентриране върху изпышепието на същностните и несравнимо по

важни дейности по управление на ОП, мз„ИАНМСП неизбежно ще следва да ''изостави'' 
своите настоящи допьлн.ителни функции, несвързани с управлението на ОП, за да ангажира 
целия си оргапизационен капацитет за управлението на ОП. 

2. Нещо повече, основните оргаввзацвовив характеристики па оргаввзацвпа-МЗ 
(вътрешната й организационна структура, разпределението на функциите между 

организационните звена и отделните длъжностни лица, формалните писмени процедури за 

работа, наличието на ко:мшотьризирана система за управление на проектите, и пр.) попадат 

взЦRЛо под обхвата на реrулвраве на регламентите ва ЕС за дейвостrа на Струюурввте 

фондове. По отношение на всички тях МЗ следва да отговаря напълно на многобройни и 
изключително подробни изисквания:, поставяни от множество регламенти. Ще си позволя 
само едва илюстрация на тези изисквания: съгласно изискванията на регламентите по СФ 

вътрешната орrанизационва структура на МЗ следва да обособява в различни 

организационни звена (дирекции/отдели) отдеmmте юпочови фушщии по цикъла на 
управлението на проектите: (а) форыулираве на условИ!Па за канцицатстване по отделните 
схеми за безвъзмездна помощ (подготовка на документацията); (б) извършване на търговете 

и сключването на . договорите с избраните бенефициенти/изпъmmтели; (в) мониторинг и 
отчитане на изПЫП1евието; (г) финансово управление и разплащания, (д) обща координация и 

отчитане на дейпоспа по ОП, и пр. По-нататьк, от своя страна, например функцията по 
финансово управление следва да бъде разделена между три отделни йерархически 

независими звена вътре в рамките на финансовия отдел (звена: по верификация на разходите 

на бенефициентите, по извършване на плащанията към тях и по осчетоводяване ). Функци.ята 
пък по търгове и договаряне, например, в случаите на различни тематични области на 

управляваниrе операции на практика налага обособяването в рамките на съответния отдел 
"Търгове и договаряне" на отделни звенаf'тематични е:кшш", които специализират в 

управлението на съответния вид операции и проекти, и пр. 

3. Наличието па нзrрадев и доказан адмввистратввен капацитет от страна па МЗ е 
основно услови~ за да позволи ЕК въобще изПЪJIВевие на ОП. ЕК следи особено 
внимателно този въпрос, доколкото това е особено важна ИНЛJ:fКЩ(ИЯ за реалната готовност на 

страната да изпълнява изискванията за членство и да осъществява на практика юпочовите 

по.литяки на Общностrа, които се фШiансират от Структурните фондове. Доказването на този 

капацитет пред ЕК на практика е постоянен процес, и се извършва на всички· основни етапи 

на подготовка и изnъляение на ОП: 

• Наличието на :капацитет на МЗ следва да бъде доказано пред ЕК още при представJ111е на 
проекта за ОП и започването па преговорите по вея (които в нашия случай се очаква 
да започват в първото тримесечие на 2006 г .). По същество проверката на капацитета за 
управление на ОП вече е започнало, и ще продължи чрез серия от все по-чести и 
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задълбочени мисии на представители на ГД ''Реmонална политика", ГД "Разширяване:,' и 
другите линейни дирекции в ЕК, последната от които се проведе 29-30 ноември т.г. При 
тези мисии по същество започва да се извършва системен одит на съответните инстиуции 

- МЗ (преглед на организационна им структура и подробно разписаните длъжностни 
задължения; разработената и реално прилагана докумешация по управление на проектния 
ЦИIСЪЛ; фующионираща комmоrьризирана система за управление, BIOI и за финансово 
управление; наличен обучен и опитен човешки ресурс, което се установява чрез пряко 

интервюиране на съответните служители, и пр.). 

• Съгласно прое:кто-Регламент (СОМ) №492-:final/2004 МЗ ще бъде обект на задълбочен на 
формален одит относно реалната _си готовност за изПЪJШение на делегираните му фуmсции 
вепоередствено (в 3-месечен срок) след одобреввеrо на ОП от страна на ЕК. Този 

одит се извършва от специално оторизиран за това от ЕК орган на страната-членка (т .нар. 

compliance assessment Ьоdу). Ако заключеншпа от одита са пеблагопрЮIТНИ, ЕК няма да 
разреши започване на праткическото изпълнението на съответните приоритети/операции 

от ОП, възложени за изпълнение на това МЗ. 

• Системата за управление на ОП подлежи да непрекъснато набmодение и контрол от 
страна на ЕК по време на взПЪJ1Вениеrо на ОП. В случай, че бъдат констатирани недобро 
фуmщиониране на системата, напр. недотатьчен капацитет или други пропуски па МЗ, ЕК 

има право едностранно да прекрати изпълнението на ОП, вкл. в случай на констатирани 

системни нередности да поиска връщане на вече усвоени от страната-членка средства. 

Or посоченото до тук биха могли да бъдат направени mrколко важни извода относно 
капацитета на МЗ за управление на ОП: 

1. Изграждането на адмивистративев капацитет на МЗ е комплексен и 

продължителен процес, свързан с огромна по обем работа, който изисква цялосmо 

реорганизиране на структурата и дейвоспа на съответната институция и съсредоточаване на 

всичките й административни ресурси върху подготовката и изпълнението на задачите на МЗ. 

Процесът е продыrжителен, защото прmаи:кат.а изисква един служител да е пре:минал 

последователно през пълния проектен ЦИЦрЛ (което на практика продължава поне 2 години), 
за да може да се приеме, че този служител е придобил практическа представа и опит в 

цялостното изпышение на стандарrна схема за безвъзмездна помощ. 

2. Доказването на адмввисrративев капацитеr не е формален процес на деклариране 
на "щатни бройки", желание за работа и разработени "на харmя'' документи, а се 
осъществява чрез успешното преминаване през цялостен системен одит, извършван от 

независима оторизирана от ЕК институция. Доказването на този капацитет става 

непрекъснато по време на всички еrапи на работа по ОП. 

3. Липсата на реален в достатьчен (.като качество и количество) административен 
капациrет може да има изключително сериозни неблагопрШП1111 последици върху 

усвояването на средствата от СФ на ЕС, и в часmост - върху изПЪJШението на ОП 

"Конкурентвоспособност". Дори и всички други условия да са налице, липсата на 

действителен ацминищративеп капацитет у МЗ ще доведе до съществени ·затруднения при 

преговорите с ЕК по ОП, вследствие на което би могло да бъде значително намалени 
финансовите средств~ които да бъдат договорени по нея с ЕК (напр. чрез оmадане на 
приоритетите, за които ЕК прецени, че няма :капацитет за управление), би могло да бъде 

отложено началото на изпълнение на програмата, и пр., или казано по друг начин - това би 

могло реално да доведе до преки фипавасови загуби за страната от неусвояване на планирани 

финансови средства, и до още по-голям негативен ефект на пропуснати възможности за 

ускорено развитие. Това не са абстрактни възможности, с които разполаrа ЕК; !! 
нacтoJIDUI! кояrекст на европейския процес това е нап:ьлво реална възможност за 

Бъ.лraplUI, предупреждение за която възможност се съдържа пряко в годипmия доклад за 

напредъка през т.г. 
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Ш„ IIРоГНОЗА ЗА IЮИКРЕТНИЯ ВИД И ОБЕМ НА ДЕЙПОСfТА НА ИАНМСП КАТО 
МЕЖДИННО ЗВЕНО 

На настоЯЩЮ1 етап проектът за Оперативна програма се намира в заюпочител:ния етап 
на разработката си, като вече е одобрена от Работната група по ОП, така също и от 
Координационния съвет по llllP, който съгласно ПМС №171/2003 г. представлява висши.я 
орган за одобрение на проrрамните документи за усвояване на средствата от СФ. 

Предвидено е ОП да се съсредоточи върху 5 приоритета, както следва: 
• Приоритет 1. "Развитие па иковомllkа, базирана па знанието и ивовациоввите 

дейности", който е фокусиран върху подпомагане развитието на научно

изследователска и развойна дейност от предnр~ с цел укрепване на техния 

иновативен потенциал и изграждането на подходяща про-иновативна бизнес 

инфраструктура, която да укрепи връзката наука-бизнес. · 
• При.оритет 2. "Увеличаване на производителността и ефективвоетrа в микро, 

малки в ередви предпрШIТИJI" предвижда граятови'·схеми за подкрепа за микро, 

малки и средни предприятия с потенциал за развитие, която да подпомага 

технологичната модернизация на МСП, за привеждането им в съответствие със 

задължuтелните изисквания на законодателството на ЕС, както и за въвеждането 

на европейски и международни стандарти (напр. стандартите за управление на 

качеството), за подобряване на енергийната ефективност в предпршrrи.ята и за 
насърчаване на бизнес кооперирането. 

• Приоритет 3. "Подобр•ваие па достьпа до фивавсврапе яа микро, малки и 
средни пpeдпplUl'ПUI" цели улесняване достъпа до външни фЩiансови източници 

за предприятия, с цел подпомагане на инвестициите в тях. Дейностите предвиждат 

безвъзмездна помощ на капитализирането и оперирането на ( съществуващи и 
новосъздававв) не-небанковв финансови организации, специализирани да 

предоставят специфични финансови улеснения и иввестиции в МСП 
(:микрокредити, rаранционни оострументи, и др.). 

• Приоритет 4. "Развитие на благопрВJ1ТВа бизнес среда" е насочен към дейности, 
с които да се подобрят консуJПантските и информациошш услуги, предоставяни на 

МСП от орrанизациите, подкрепящи бизнеса и/или държавната администрация. 

• Приоритет 5. "Укрепване на междуиародиите пазарни позиции на 

българската икономика" цели да насърчи и улесни чуждестранните инвестиции в 

страната, да насърчи експорта, и да съдейства за развитието на туризма като 

структуроопредешпц отрасъл в икономиката па страната. Този приоритет ще се 

изпълнява чрез три комплексни мега-проекта на държавните институции, 

провеждащи поmпиката в съответниrе сфери ( съответно Българската агенция по 
инветиции, ИАНМСП като ангажирана с насърчаването на износа, и Агенцшпа по 

туризъм). 

В рамките на този проект на Оперативна програма е предвидено ИАНМСП да 

изПЬJiвява tуикцив па Междинио звено по три приоритета (Приоритети 1, 2 и 4), като по 
тях ще управлява приблизително 15 обособени мвогогодипmи схеми за безвъзмездна 
помощ, като доll'ЬJШИТелно ще изпълнява пряко и два собствени комплексни 

многоrодишви проекта (един по Приоритет 4 и един по Приоритет 5). 
При така разработените приоритети и операции по Оперативната програма и 

предвидените прогнозни финансови средства за всяка от тях, ИАПМСП в качеството си на 

Междивпо звено ще трябва да управлява (адмввистративно и финансово) 
приблизително 10 000 ивдввидуалви договора годвmво, както в два собст~ви 

мвогогодиmви проекта, с общ бюджет над 150 милиона евро rодишпо. 

За сравнение 
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:Кьм васто.ащия момент ИАНМСП изпьлwrва само едва подобна схема за 
фияавасова помощ, с изключително "скромен" общ бюджет от 5 МJIВ.лв., (60 пъти по
малък от очакваните годишни бюджети по ОП) - това е т.нар. ''Ивовационев фонд", заложен 
в бюджета на МИЕ/ИАНМСП за 2005 r. Подготовката и изпълнението на тази грантова схема 
траят вече повече от 1 О месеца, като до настоящия етап по различни, най-вече 
организационни причиви,все още не е контрактувана цялата сума на бюджета й. (Следва да 

се има пред вид, че подготовката на тази схема, в:кл. условията и процедурите за 

кавцицатствапе, бяха подготвени от външен консултант„ а не от самата ИАНМСП.) 

IV. АдмиНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, НЕОБХОДИМ НА ИАПМСП КАТО МЕждинно 
ЗВЕНО ПРИ ТЕЗИ ПАРАМЕТРИ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

1. Органищщвонва структура в минимаm1а численост 
За да се илюстрира необходимия административен капацитет. на ИАНМСП като МЗ, 

накратко ще посоча основните функции и · етапи, през които преминава изlIЪJIНеяието на 
операциите/мерките. Съгласно основополагащия принцип на „разделение на функции и 

отговорности", посочените по-долу основни функции следва да бъдат изпълнявани от 

различни организационни звена в рамките на МЗ, т .е . на всяка юпочова функция съответства 

отделно оргаяизаnионпо звено. 

а) Подготовка на условията за кавдвдатстваве по схемите/проектите. На този първи 

етап от работата по изпълнение на отделните мерки се регламентират ясно и изчерпателно 
основните условия за финансиране по . мярката - изискванията към възможните кандидати -
МСП (сектор/бранш, вид на осъществяваната дейност, размер на фирмите, и пр.), вида 

проектни дейности, за които може да се получи финансиране, :както и за вида на допустимите 

за финансиране разходи. По същество чрез подготовката на тези детайлни условия за 

кэнцидатстване се извършва прецизното целенасочване па съответните операции за 

постигане на желаните макро-резуmати ("тарrетиране"), като по този начин на практика се 

доразвиват и конкретизират съответвите1;,Р поmРrИКИ за насърчаване на икономическото 

развитие, прИНЦИПВо предвидени в оп.~,.това изисква наличието в съответния отдел на 
обособени "тематични rрупи" (яапр. по иноваmm;, по финансиране на МСП, и np.) от добре 
обучени и с практически опит в реализирането на съответните политики експерrи - не по

малко от 6 души. 
б) Провеждане на търговете и сКJJЮчването на договорите с избраните 

изпьлнители/бенефициенти. Тази дейност се извършва чрез следването на подробни 

процедури, които изискват провеждането на мащабна ивформационно-разясвитеJШа 
:кампания по набирането на проектни предложения, мобилизирането · и ръководенето на 
специашш ":комисии за оценяване", подготовката и одобряването на документите, резултат от 
провеждането на тьрrовете, както и сюпочването на множество индивидуализирани договори 

с избраните бенефициенти/изпыmители. Този процес предполага поне по 1 човек от отдел 
"Търгове и договаряне", зает по всяка отделна схема, от момента на стартирането й до 

момента на скточването на договорите. Доколкото посочените 15 отделни схеми по 

приоритетите на ОП, които ще бъдат управлявани от ИАНМСП, ще бъдат обявявани и 

контрактувани целогодишно {наnр. на всяко тримесечие), то това означава, че отдел "ТД'' 
следва да бъде от поне 15 души, а в оптимаmшя вариант 2 пъти повече, тъй като практиката е 
наложила правилото на поне 2 души ангажирани едновременно по контрактуването на всяка 
rрантова схема. Т .е. оптимално необходими са около 30 дvщи„ основно с :квалификация 
,,юрист". · 

в) Мониторииr и контрол върху ВЗП'ЬJ1Вевието на договорените ивдиввдуалви 

проекти. Тази дейност, подобно на контрактуването, изисква поне по един Project Manager за 
всяка отделна rрантова схема или отделен комплексен проект, който служител ежедневно ще 

бъде ангажиран с наблюдението и отчитането на редовното изп'ЫIНение на всеки един от 

индивидуалните договори с бенефициентите/изпълнителите. Пред вид очаквания брой на 
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схемите за безвъзмездна помощ по ОП (около 15), това предполага поне 15 души на 
национално ниво, коиrо следва да са прекрасно запознати и обучени на да осъществяват 
детайлно набтодение и контрол върху разнообразните дейности в рамките на всяка схема за 

безвъзмездна помощ. Освен това, прякото осъществяване на мониторинга в съответните 
региони «на място» също е необходимо, което означава поне по един представител на този 
отдел във всяка област (т.е. още 28 души - perиoнamm координатори). 

г) Фввавсово управлевве в разплащане. Съобразно очаквания обем договори и 

веобходимоста от вътрешно разделение на функциите, отделът би следвало да се състои от 8-
1 О спепиално обучени финансисти и счетоводители, с детайлни знания оmосво спецификата 
на отчитане на разходите по СФ и по финансово управление на средствата от ЕК и към 

крайните бенефициенти по схемите. 

д) Обща коордии8.ЦЮ1 и подпомагане на дейнОС1Та на МЗ по изпьлвевве на on 
Тук се вкmочват два вида дейности: (а) изготвявеrо на регулярни обобщени отчети, за 
нуждите на УО и ЕК, оmосно резултатите от изпълневиеrо на съответните операции и 
приоритети, :както и (б) дейност по даване на публичност на ОП (изрично изискване от 

регламентите по СФ) и провеждането на необходимите за изП'ЬЛЯението на операциите 

публични промоциовни и разяснителни кампании, ориентирани към потенциалните 

бенефициенти. Поне 4-6 души би следвало да бъдат постоянно авrажирани с тези дейности. 

Съгласно тази мивималистичва прогноза ИАНМСП-МЗ ще еледва да разполага, и то 
само на цеиrралво пиво, с около 65-70 служители, обучени, компетеиrви и авгажврави 
само и ервствеио с управлението на възложениrе му приоритети и операции по 

Оперативната програма. Основната част от тези служители следва да бъдат налице още в 
рамките на първото 1:римесечие на 2006 г., когато се очаква да започнат преговорите по ОП с 
Европейската комисия. Нещо повече, този състав на Агенцията като МЗ ще следва още през 
втората половина на 2006 г. да започне разработването на подробните условия за изпълнение 
на предвидените в ОП мерки (разработването на насоките за кандидатстване по гравтовите 

схеми, и пр.), за да е в състояни~ Агенwuпа още в началото на прЬграмния период (през 
януари-февруари 2007 г.) да стартира ефективно изпълнението на мерките. 

За соаввевве 

На вастоащвя етап, въпреки повече от 1 О-месечните ни усили.я да убеждаваме 
ИАНМСП във важността на подготовката за МЗ, в ИАНМСП еа налице 3 (трима) души, за 
които би моrло ца се каже, че са (частично) запознати с матер11J1Та на СФ. Те 
понастоящем осъществяват работата на агевцията като Звено за ИЗПЫIНение на проекти (PIU) 
по проектите по Програма ФАР, по които дирекция ,,IППГ' е Изпълнителна агепция . (касае се 
за 3 проекта - 1 по Програма ФАР 2004 и 2 по ФАР 2005). След повече от 1 О-месечни 
забавяне, в крайна сметка през м.октомври в чрез промяна в Устройствения правИJПIИк на 

ИАНМСП бе създадена специализирана дирекция ,,lliпьлнение на пред-присъединителни 

програми и проекти". Идеята е тази дирекция да стане ядрото на превръщането на ИАНМСП 

в МЗ, като междувременно въобще служителите в ИАНМСП и в частност в тази дирекция нея 
трупат практически опит по управление на проекти чрез работа като ЗИП по трите проекта по 
Програма ФАР. За сьжа.левие, на настоящия етап Аrевцвята при целия си наличен 
състав не е в сьето.1О111е да взПЬЛШ1Ва дори н функциите на ЗИП по тези проекти, което 
се забеJI11Зва в отбелизва и от Делегацията на ЕК. С това не само се изпускат цешю време 

и възможности за практическо обучение на служителите в ИАНМСП по програми на ЕС. но 

се застрашава ефективното изпълнение дори на тези проехти по Програма ФАР. 

2. Качествени характеристики на необходимите човешки ресурси за осъществяване на 
функциите на МЗ 

Пред вид спецификата на дейностrа на МЗ, към посочените 65-70 служители, които 
следва да бъдат ангажирани в работата по управление на ОП, се поставят високи комплексни 
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2006 г. За целите за управление на тази схема е създадена специална дирекция: в 
агенцията д-я '~Иновации и технолоrично развитие'', J' която има 9 служители, 
работещи само и единствено по този проект. 
Целият персонал на ИАНМСП е приблизително 130 служители. 

Анализът на тези дейности на ИАНМСП показва, че от Агенцията в момента изпъ.тmява 
следните два типа фушщив, от гледна точка на ролята си в изпыmението на дейностите: 

• ИАНМСП действа основно като пр.11:к доставчик на услуrв, предоставяйки директно 
(информационни, консултантски, посредничество за партньорства и др.) услуги на 
фирми и предприемачи, по същество изIIЪJIНЯваЙКИ свои собствени ,,.проекти". Тази 
фуmщи:я: поиастощем представлява около 80% от дейвоС'IТа на агеицвsпа. 

• До известна степен ИАНМСП действа и като и оператор на схеми за безвъзмездна 
помощ, т.е. ивституци~r, която осыцествява сьответввте политики за 

насърчаване на МСП :2.1!!! (набиране, класиране и) фивавсираие на проекти, 
предложевв от трети лвца-бенефвциевти. Това се отнася най-вече до управлението 

на "Иновационния фонд", предостав.ян:ето на субсидии за фирми, участващи в 
международни изложения, както и до участието й в изпълнението па програма Phare 
2004 и Phare 2005 ( с цялата условност на това „участие", доколкото към настоящия 
момент Агенцията на практика все още не се е включила пълноценно в изI1ЪJIНението 

на посочените проекти). 

2. Орrавиз!Щlоввата структура на ИАНМСП понастоящем вкmочва една дирекция 
обща администрация, и четири дирекции специализирана адмmmстрация. Последните 

дирекции са организирани на ,,.тематичен" принцип „ например д-я „Техволо:rично развитие и 

иновации" е ангажирана с дейностите по стимулиране на иновациите, в конкретния случай с 
управлението на т.пар. Иповационен фонд; д-я ,J(онкурентноспособвост и предприемачески 

умения" се занимава основно с дейностите по насърчаване на експорта и организиране на 

участието на български фирми в м~ждународни изложения и панаири/и пр. 
Тази оргаивцциовва структура о катеrоричво неподходаща за изП'ЬJJвевието на 

функциите на МЗ. Това се доказва и от сеrапmия опит над-я ,,Технологично развитие и 
иновации", която понастоящем се занимава последователно със всички етапи от 

изпьлвението на Ивовационния фонд - обявяване и набиране на предложенията, 

организиране на оценяването им, после сключването на договорите с избраните 

бенефициенти, а впоследствие с мониторинга върху тях и отчитане на изпълнението им. 
Доколкото всички тези последоватеmш дейности взисl(Ват по същество различна експертиза 

и опит, то извършването на работата по всички последователни етапи от едни и същи 
служители води до кампанийност па работата и логично до ,,задръстване" (забавяне) на 

определени етапи от дейностrа. 

Доколкото, както поясних по-горе, :като МЗ ИАНМСП се превръща по същество във 

договараща/tивавевраща иветитуцвя, която ще управлява едновременно множество 
подобни схеми, то тя тр.11бва да съобрази вътрешната си етруктура еы: спецификата на 

та.зя дейвоет. Какrо практиката на подобни институции (напр. на Изпълнителните агенции 

по Програма ФАР, на подобни на ИАНМСП агенции в други страни, и пр.), така и 

конкретните изисквания на регламентите на ЕС за СФ налагат възприемането на 

качествено различна организационна структура на ИАНМСП като МЗ. Тази 
организационна структура се изгражда в съответствие с основните етапи от цикъла на 

управление па проектите, какrо бе подробно пояснено по-горе в т.N. По този начин 

Агенцията ще създаде структура - "машина"/ "конвейер" за едновременното изО'ЬJiвевие 
на множество схеми и проекти, която ще й даде възможност да се справи с огромния обем 

работа, без това да предизвиква ,,организационни забавяния" на процеса. Не по-малко важно 

е, че по този вачив като МЗ Агенпиsпа ще оповори в па формалните взвсквавия на 

регламентите за СФ относно nPI0ДeJ1J1Be на фувIЩВИ и отговориоети" по отделните етапи 
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на изпълнението и за избягването на потенциален конфликт на интереси, което е 
основополагащ принцип при управлението на програми по СФ съгласно Финансовия 

регламент на ЕС .. 

VI. Въз основа на всичко изложено дотук, в:кл и на анализа на настоящите дейности на 
ИАНМСП, става ясна необходимостта от вземане на решение за ПРИНЦИПНО НОВА НАСОКА 
НА цялостното РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА, за да е в състояние тя своевременно да се 

подготви и впоследствие ефективно да осъществява функциите на МЗ. 

Мерките, които следва да се предприемат не по-късно от началото на 2006 г., са в най
обобщен вид следните: 

1. ПреформуJJИраие на основната цел и функции на 'are11ЦR8'1'8 
Следва да се има пред вид, че по редица обективни причини ОП 

''Конкурентноспособност" ще бъде основният (може би дори единственият) инструмент за 
провеждането на активна икономическа политика. В тази врьзn осъществяването на 

основните фуmщии на ИАНМСП (подпомагане ва развитието на МСП и насърчаването на 
износа) ще става не пряко (както досега), а основно чрез управлението на конкретни 
операции ( основно схеми за безвъзмездна помощ), предвидени в Оперативната програма. 

Принципно това означава от ивституци.я, предоставяща пряко ацминистративви и други 

услуги (на гражданите и/или на фирмите), ИАНМСП да се превърне в "оператор на 
мерки/схеми" , по коиrо тя ще финансира проекти на трети лица-бенефициенти, т.е. да 
започне да осъществява дейности на по-високо ''макро" -управленско ниво. 

Разбира се, там където това е възможно и подходящо, ИАНМСП ще изпълнява в 

рамките на ОП и ограничен брой собствени проекти {в качествето си на т .нар. 
"институционален бенефициент" на проектиrе, което означава, че получавайки средствата по 

тези проекти, ще може пряко да изпышява дейности по т.ях и да изразходва средствата за 

това). Обемъt, и важностrа на тези „собств~нв" проеl(ТИ обаче ще бъдат несравнимо по-малки 
от дейностите като МЗ по управление на пgиоритети и операции по ОП. 

2. ИАНМСП неизбежно ше ~едва да "изостави" своите наетоаmв дейности (т.пар. 
"еобствевв проекти"), несвързани е изПЪJ1Вевието на ОП, за да е в състояние да 
концентрира основния си организационен :капацитет за управлението на ОП. 

Това предполага съставянето и изПЪJШението на конкретен :rшан за бъдещото развитие 

на изпьлияваните :към настоящия: момент ,,собствени проекти/дейности" па ИАНМСП. Като 
такива „собствени проекти" могат да бъдат квалифицирани две от трите основни 
понастоящем дейносm на агевцwпа (предоставянето на' ияформационво-консуJПантски 
услуги към МСП, и дейностите по насърчаване на експорта). Тези „собствени проекти" на 

агенцията, които не са интегрирани в Оперативната програма, ще следва след обективна 

преценка за полезността и ефективностrа им, или да се В'ЬЗJiожат чрез аутсореивг на 

външни изпълните.ли, ВJ1В да се орИКJJючат въобще. Всичко това следва да стане по ясен 

план, и да прИЮIЮчи напълно до края на 2006 r., за да е в състояние ИАНМСП да поеме 
ПЪJШоценно фуmщиите си по ОП. 

Тук следва да се има пред вид, че по обективни причини (необходимоспа от 
осъществява.нето на съществено по обем съ-финасиране на Оперативните програми) 

вациоваJШИJП бюджет ВJ1Ма да има вьзможноет ца си позво.J1И фввавсвравето на 

активни ПОJIIП'ИКИ (мерки) за икономическо развитие извън · Оперативната проrрама. 

Ето защо тя ще остане може би единственият финансово-обезпечен инструмент за 
провеждане на активна икономическа политика. По тази причина, въпреки теоретичната 

възможност за това, на практика едва JШ ще има мерки и дейности не-включени в 

Оперативната програма, които нщщоналния:т бюджет да продължи самостоятелно да 

финансира. Това е масовият опит на новите страни-членки. 
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Въз основа на опита на подобни институции в новите страни-членки на ЕС, 
принципното ни предложение за травеформираве па сега осьщеетв~mаввте от ИАНМСП 
дейности, е следното: 

• Занапред, при действието на Оперативната програма ИАНМСП следва да прекрати 
прякото предоставяне (чрез реmоналните си офиси) на ивформациовво-кояеуJПаяrскв 

услуrв за предприемачите. Тази функция ще бъде възможена (чрез ауrсорсинr) на 
организациите, подкрешпци бизнеса и ще бъде финансирана от ИАНМСП в рамките на 

неин проекто по Приоритет 4 от Операrи:вната програма (за развитие на бизнес средата). 
Подготовката на информация за предприемачите да остане задължение на ИАНМСП. 
Тази дейност ще бъде финансирана с ресурсите на ОП като проект mш проекти, 
разработени от Агенцията. Информацяят~ подготвяна от Агенцията ще бъде 

разпространявана от организациите, подкреruпци бизнеса (ОПБ), споменати по-горе. 

• Настоящите дейности на ИАНМСП, свързани с васьрчававе ва износа трябва да бъдат 
обект на независима оценка. Тези специфични дейности, които са се доказали . като 
ефективни (възможно е да се добавят и някои нови дейности), трябва да се ИНТеrрират 
към изпьлневието на ОП като един или повече прое:кти, разработени от ИАНМСП, в 

рамките на Приоритет 5 от Оперативната проrрам~ наречен "Укрепване на 
международните пазарни позиции на българската икономика''. 

• Грантовата схема "Ивовациовен фонд" е напълно интегрирана в ОП, като отде.rmа 
операция по Приоритет 1 на ОП, т.е. нейното изпышение ще продължи и ще се разшири в 
рамките на ОП. 

• Оrносво друrите собствени проекти, които агенцията понастоящем: пряко изпълнява -
ИАНМСП следва да продължи да се занимава само с тези от тях, които са пряко свързани 
с дейността й по изпышение ОП, и които не ангажират съществени човешки ресурси. 

3. Предприемане на съществена аьтреmва реоргаивзацвJJ па ВАНМСП. 
Като МЗ, авrажирано с управлепие'яа :мерки по ОП, вътрешната структура и процедури 

за управление на ИАМНСП следва да отговорят на изкmочително подробни изисквания на 
множество регламенти на ЕС. В резултат на изследване на практиката на подобни на 
ИАНМСП организации от новите страни-членки, би могъл да се препоръча като най

подходящ и масово прилаган посоченият по-нататък модел на организационна структура. 

Този организационен модел е прИНЦИiшо различен от настоящата орrавизационна структура 

на Агенцията, и вай-общо ще има следиия вид: 

• Фущщионалпо направление ,,Межщпшо звено". което следва да вкmочва отделни 
организациовви звена за: обща координация на управляваните мерки, информация и 

публичност, за търгове и договаряне, за изпълнение и мониторинг, за финансово 
управление (както това бе в подробности разяснено по-горе в т.IV). Регионалните офиси 
следва да станат част от това функционално направление, и да се създаде регионален офис 

за София в централата. 

• Функшювално направление "Собствени проекти" - едно или повече организационни 
звена, съобразно броя и спецификата на проектите по които агенцията ще бъде 

институционален бенефициент. Съгласно настоящия вариант на Оперативната програма 

това са проектите, свързани с подготовката на информационни продукти за консултиране 
на предприемачите, администрирането на мрежата от ОПБ (Организации, Подкрепящи 

Бизнеса) и комплексният проект за насърчаване на износа (вкл. субсиидите към фирми за 

участие в международни пазари и изложения). 

• Обща адмшmстрация, отговорна за счетоводното, правното, административното и 
ипформациояното обслужване па дейностите на Агенцията 

Оптимално 60-70% от общия щатен състав на ИАНМСП следва да бъде съсредоточен 
във направлението ,,Междинно звено". 
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въпроса за необходимостта от вземане на политическо решение по отношение ролята на 

ИАНМСП. 

По--коmсретно, дирекция "Предuрисъединителни програми и проекти", в качеството си 
на бъдещ Управляващ орrан по ОП, предприе редица мерки, във връзка с поцrотовката на 
ИАНМСП за Междинно звено: 

а) Още със стартирането на Twinning проект "Укрепване на капацитета на министерство 
на икономиката за управление на ОП по Структурните фондове" през ноември 2004 г ., 
Дирекцията започна интензивна работа, заедно с чуждестранните експерrи по проекта, по 
подrотовката на ИАНМСП за бъдещо МЗ. Проведени бяха редица семинари и посещения в 

чужбина с цел обучение по управлението на средства от Структурните фондове от страна на 
държавни институции. На всички тези мероприятия бяха канени и участваха представители 

на ИАНМСП. ПаралеJШо с тези дейности, в ИАНМСП бяха изпратени двама от 
международните експерти по проекта (от Германия и Полша), които работиха в ежедневен 

контакт с ръководството и служителите на ИАНМСП. В резултат на това беше направен одит 

(анализ, разчет и конкретни препоръки) на настоящите и бъдещи структура и функции на 
ИАНМСП, бяха разработени планове за назначаване и обучение на служители и т.н. 

б) ИАНМСП беше вюnочена в изпълнението на прое:к:ти по Програма ФАР 
(управлявани от МИЕ), като основен инструмент за практическа подготовка на служителиrе, 
с оглед на бъдещата им дейност по СФ на ЕС. 

в) Бяха разработени подробни докуыенти (Пътна карта за подготовка на ИАНМСП), 

съдържащи график за покриване на минималните изисквания за изпыmение на проекти по 

Програыа ФАР и по СФ на ЕС в бъдеще. 
г) Бяха проведени редица срещи с ръководството на ИАНМСП, на които беше обсъдена 

необход;имостrа от предприемане на незабавни мерки вътре в самата агенция, които да 
доведат до нейното преструктуриране и реорrанизация, така че тя да може да поеме 

значителнюI по обем работа, свързан със СФ на ЕС. 
д) Регионалmпе координатори, работещи КЫ1 дирекция "ПIП1'~ в МИЕ бяха 

прехвърлени (от м. сепrември 200~г.) &~ъм ИАНМСП с цел укрепване на адмшmстраmвния й 
:капацитет в сферата предприсъедн:ителните проекти и СФ на ЕС. 

2. Реално предприети дейности от страна на ИАНМСП до настшrщw~ момент 
Въпреки че нееднократно представители на МИЕ изразяваха своите опасения от 

забавяне в подготовюпа. на ИАНМСП, към настоящия момент могат да бъдат направени 

следните констатации, свързани с описаните по-горе мерки: 

а) До преди 2-3 седмици в ИАНМСП не бе сформиран екип, който да работи 
систематично и последователно в сферата на СФ на ЕС. На проведените досеrа обучения от 
Агенцията бяха изпращани различни лица, неангажирани пряко в подготовката на МЗ; 

б) През месец септември 2005г. бяха предприети първите стъпки за реорганизация, като 

в ИАНМСП беше създадена специализирана дирекция, която да работи по линия на 

Програма ФАР· и СФ на ЕС, с щат - 1 О души. До сега в тази дирекция са назначен.и двама 
служители, като същата все още няма назначен подкодящ директор. 

в) Регионалните координатори, прехвърлени към ИАНМСП, понастоящем не са 
подчинени на новосъздадената специализирана дирекция: ,,Изпълнение на 
предприсъедипителни програми и проекти". На координаторите са вменени функции, които 

нямат 011юmение към дейноспа им по проrрами и проекти на ЕС. 

г) Вследствие на множество разговори с ръководството на Агенцията, в т .ч. и в 

присъствието на преди:n:ши:я: й ресорен заместник-МИН:Истьр, относно спешната необходимост 
от стартиране на подготовката й за МЗ, с кореспонденция от 14 т.м. адресирана до заместпи:к
министьр И.Радева ръководството на ИАНМСП предлага 3-етапно осъществяване на 

преструктурирането на функциите и организационната си структура. Въпреки, че най-накрая 

ИАНМСП възприема предлаганият от нас ( описан по-горе в т .IV) модел на организационно 
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развитие, по същество предлаганите промени отново са неадекватни и палиативни, по две 

основни причини: 

- възприемайки дейвостrа си по управление на т .нар. ,,ИНовационен фонд" като 
„свръх"приоритетна и за следващата година, и с оглед да не „смути'' чрез организационни 

промени тази си дейност, по същество ръководството на ИАНМСП предлага отново 

компромисни варианти на организационни промени, които по същество ще забавят 

подготовката й за МЗ. Това показва отново неспособностrа на ръководството на Агенцията да 
приоритизира по важност стоящите пред него задачи (,, свръх-приоритетния,т ,, Нновационен 
фонд, при наистина положителната си роля за развитието на иновационпuя процес, е в 

крайпа сметка една само грантова схема с бюджет 8 .млн. лв. за 2006 г., в името на която 
ръководството на Агенцията поставя под съществен риск възможността за ефективно 

усвояване по ОП на стократно по-големи по размер и обхват финансови средства); 
„ самият времеви график на предлаганиrе поетапни орrанизациошm промени е 

неадекватен и несъобразен със спешната необходимост от изграждане на административния 

й :капацитет :като МЗ (предвидено е по-съществената промяна в структурата па Агенцията, 

вкл. и щатно увеличаване на състава й, да станат едва през второто шестмесечие на 2006 г., 
като необходимата цялостна реорганизация се отлага едва за януари 2007 r. ???) 

Or всичко това е ясно, че рьководството на Агенцията в крайна смеrка наистина не е 
осъзнало спешната необходимост от предприемането на предлаганите организационни 
промени. 

VПI. ОБОБЩЕНИЕ, ОТНОСНО СПЕШНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА 
ПОСОЧЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИАНМСП ЗА МЗ 

Във връзка с всичко, изложено по-горе, става ясно, че СJJедва незабавно да бъдат 
предприети посочените вееобхватвв мерки за подготовката на ИАНМСП за изпълнение на 
функциите на МЗ. 

Подгото11.ката на реален адмJ:1Нистраm:r1ен капацитет за управление на дейностите като 

МЗ е комплексен и продължителен процес. По тази причина Европейската комисия е 
изключително критично настроена :към значителното изоставане на този процес. 

Оставащата едва година до присъединяването на България в ЕС е изключитеJШо кратък 

период за формирането на реален административен капацитет. Това налага началото на 

процеса на реално трансформиране на ИАНМСП в МЗ по ОП да бъде дадено още сега. 
Единствено по този начин ще е поне частично възможно необходимият :капацитет да може да 

бъде показан и доказан по време па преговорите с ЕК по Оперативната програма, предвидени 

за първото 6-месечие на 2006 r. 
Следва да се подчертае, че наличието па адекватни аруктурв, вазвачававето на 

допыmиrелев персонал в обучението му, както и нивата па заплащане па служителите, 

работещи в сферата па управлението на средства от СФ са mите забележки на ЕК в 
Редовния доклал за напредъка на България, поради които ЕК постави изпълнението на 

ангажиментите по Глава 21 в червената зона. В тази връзка изграждането на административен 
:капацитет се следи особено внимателно от Е~ чрез серия от способи - от прегледа на 

изпълнението по моноторинговите таблици по Глава 21, до мисии и детайлни проверки на 
място от страна на отговорни представители на ЕК. Следва да се има пред вид, че това не е 

самоцелно изискване от страна на ЕС, доколкото на административния :капацитет за 

управление па средствата от СФ се гледа като на изключително важна индикация за 

реалната rотовиост на страната да взпьлвява взвсквавията за *Шевство и м 

оеьществава па прахтика ключовите политики на Общвоспа, финансирани от 
Структурните фондове. 

В тази врьзка · искам да Ви информирам, че ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 3 МЕСЕЦА ПРЕДСТОЯТ 
ДВЕ РЕШАВАЩИ МИСИИ ПА ЕК ЗА ОЦЕНКА НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА АДМИВИСГРАТИВЕН 
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КАПАЦИТЕТ за управление на средствата от СФ. Тези две мисии ще бъдат на много високо 

ниво, и по същество ще представляват последния шанс да покажем действителен напредък в 

изграждането на този капацитет, преди публикуването пролетния редовен доклад за 

напредъка (очакван през м.април 2006 г.), който ще бъде решаващ за приемането на 

Бъмария през 2007 г. в ЕС. 
- Първата MBeJUI е ПJiаИВрава за 10 януари 2006 r. Тя ще бъде ръководена лично от 

зам.-rенералния директор на ГД ,J>emoнaJШa политика" на ЕК г-н Жан-Шарл Лег, който е 
едва от най-влиятелииrе фигури в ЕК по отношение на приемането на новите страни-членки 

и оценката на способностrа им ефективно да изпълняват поЛИТИIСИТе на Общностrа. Съгласно 

предварителната информация от страна на ЕК, па тази мисия ЕК би желала да види напълно 
ясна картина по всички Оперативни програми, относно: определените Управляващи органи и 

Междинни звена, вкл. действително изграденият им административен капацитет, ясна 

к0IЩеПЦЮ1 ~а вида и обема на функциите и задачите, които ще бъдат делегирани на всяко 
конкретно МЗ, наличие на разработени процедури за работа, компютъризирана система за 

управление на марките и дейностите, rmанове за обучение и организационно развитие, и т.н. 

В тази връзка, както и по-rоре подчертах, декларации от рода на ,,правим всичко 

необходимо", или ,,работим ускорено" са неудачни и неприемливи пред ЕК, доколкото Ы! 

следи за действително съществуващ административен капацитет. 
- Втората и поелецва решаваща мисu е плавираиа за 20 февруари 2006 r. Тя ще се 

проведе от ГД „Разширяване" на ЕК, във връзка провеждането на т.нар. peer review 
(мовиторинrов преглед) за напредъка по всички ''червени зови" по подготовката на България 

за членство, една от които е административния капацитет за управление на СФ по Глава 21 . 
Това по същество ще бъде последният шанс на българските власти да демонстрират 

съществен напредък в процеса на изграждане на административен капацитет за СФ. 

За да е в еьстоше МИЕ ца посрещне тези мисии, посочените по-rоре мерки 

отпоено реорrаввзациата на ИАПМСП мецва да бъдат пре11ПDветв ве по-късно от 
началото на м.ивуари 2006 r. Едва при това условие би било възможно на мисията през 
м.януари 2006 г. да демонстрираме ~{ този факт „съществен напредък" по изграждането на 
административен капацитет за ОП ,,Конкурентноспособност", като допълнително 

декларираме, и че вече работим по попълването на състава на ИАНМСП-МЗ с подходящия 
:квалифициран персонал, чрез съотвеnmте нови назначения/преназначения на подходящи 

настоящи служители в Агенцията. 

С оглед на гореизложеното, още веднъж подчертавам, че посочените по-rоре 

конкретни мерки тр~rова ца бъдат предприети не по-късно от началото на м.ивуарв 2006 
!:, в т.ч. уrвърждаване на новата организационна структура на ИАНМСП. Незабавно след 
това следва да започне поетапвото набиране/преназначаване и обучение на служители, 

така че към 30.03.2006 г. Агенцията да разполага с минимален, но видим капацитет за 

изП'ЪЛНението па функциите си като МЗ, и с това да може да демонстрира уекоревото 

наваксване на изоставането си в изграждането на административния капацитет по ОП. 

На Ваше разположение съм да предоставя всяка по-подробна или специфична 
информация, кояато може да Ви е необходима във връзка с формирането на становище по 

поставените въпроси. 

АТАНАС КИРЧЕВ 

на икономиката и енергетиката 
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