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Основни въпроси


Общ напредък в изпълнението към 31.10.2015 г.



Напредък по приоритетни оси, в т.ч.:


Напредък по проекта на „София Тех Парк“ АД



Напредък по проекта за междусистемна газова
връзка България – Сърбия



Изпълнение на проектите по Приоритетна ос 5
„Техническа помощ“



Изпълнение на инициативата JEREMIE
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Общ преглед на изпълнението към 31.10.2015 г.
 Обявени са 38 процедури за предоставяне на БФП на обща
стойност 1,309 млрд. евро (вкл. JEREMIE) или 113 % от
бюджета на ОПРКБИ;
 Общият размер на договорените средства е 1, 178 млрд. евро
или 101,36 % от бюджета на ОПРКБИ;
 Общият размер на разплатените средства е 1, 078 млрд. евро
или 92,75 % от бюджета на ОПРКБИ и 91,51 % от размера на
договорените средства по оперативната програма;
 Общият размер на сертифицираните e 983 млн. евро или 84,6
% от бюджета на ОПРКБИ и 83,5 % от размера на договорените
средства по оперативната програма.
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Размер на договорените средства

1

Общ бюджет
(MEUR)
съгласно
изменение
243

2

Приоритетна
ос

Договорени средства
към 31.10.2015 г.
(MEUR)
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бюджет (%)
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Размер на разплатените средства

ПО

Общ
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Договорени
средства към
31.10.2015 г.
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Разплатени
средства към
31.10.2015 г.
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Дял от
общия
бюджет (%)
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Риск от загуба на средства
 Бюджетът на ОПРКБИ е в размер на 987 млн. евро (участие от
ЕФРР).
 До момента са сертифицирани средства на стойност 836 млн.
евро (участие от ЕФРР) в т.ч. сертификат № 37 подаден до ЕК
на 30.10.2015 г. (84,6 % от бюджета на програмата), с което
оставащата за сертифициране сума е в размер на 151 млн.
евро. (участие от ЕФРР)

 Очакванията на УО на ОПРКБИ са до края на месец ноември
да бъде подаден пред Сертифициращия орган Доклад по
сертификация на стойност около 25 млн. евро (участие от
ЕФРР), с което оставащата за сертифициране сума намалява
на 126 млн. евро (участие от ЕФРР).
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Риск от загуба на средства

 В тази връзка, като съобразим факта, че последният
междинен доклад по сертификация се подава пред
сертифициращия орган до края на месец април 2016 г., за
сертифициране остават още 5 месеца или сумата
подлежаща на сертификация, за да се усвои програмата на
максимум е около 25 млн. евро (част от ЕФРР) средно на
месец.
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Срокове за приключване на Програмата
 До 30.04.2016 г. – УО представя на СО последен Междинен
Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи;
 До 30.11.2016 г. – УО представя на СО Финален Доклад по
сертификация и Декларация за допустимите разходи;
 До 15.01.2017 г. – УО представя на СО Окончателен доклад за
изпълнение на ОП;

 До 15.01.2017 г. – УО представя на СО Декларация относно
размера на отписаните и възстановените суми, предстоящите за
възстановяване и невъзстановимите суми;
 До 31.03.2017 г. – УО представя на ЕК Окончателен доклад за
9
изпълнение на ОП чрез системата SFC.

Приоритетна ос 1 - договорени и изплатени средства по
процедури БФП (евро) към 31.10.2015 г.
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Общ преглед на изпълнението по Приоритетна ос 1

 10 от общо 11-те договорени процедури за предоставяне на БФП
са в процес на изпълнение – крайните срокове за приключване на
процедурите са през 2015 г.;

 В процес на изпълнение са 102 договора със стойност на БФП
109 млн. евро.

 Приключили са общо 473 договора за предоставяне на БФП
(извършени окончателни плащания от страна на УО).
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Приоритетна ос 2 - договорени и изплатени средства по
процедури БФП (евро) към 31.10.2015 г.
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Общ преглед на изпълнението по Приоритетна ос 2
 Процедура 2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”:
сключени са 456 договора с обща стойност на БФП – 147 млн. евро
Приключили са 390 договора – изплатена БФП 113 млн. евро;
 13 от общо 18-те договорени процедури за предоставяне на БФП
са приключили – крайните срокове за всички останали процедури
са през 2015 г.;
 В процес на изпълнение са 113 договора със стойност на БФП
43 млн. евро по 5 процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ;
 Приключили са 1877 договора за безвъзмездна финансова помощ
(извършени окончателни плащания от страна на УО).
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Затруднения

Мерки за преодоляване

Липса на опит в изпълнението на ДБФП от страна на бенефициентите. Въведена практика, в най-кратки срокове след сключване на ДБФП,
Непознаване на правилата за управление и изпълнение на проектите.
УО да организира Обучения за бенефициентите.
В средата на периода бе въведена практика Оперативните
В началото на периода УО публикуваше Оперативните ръководства за
ръководства за изпълнение на ДБФП да се публикуват заедно с
изпълнение на ДБФП до няколко месеца след сключване на
Насоките за кандидатстване по съответната процедура.
договорите по съответната процедура за предоставяне на БФП.
През новия период е изготвено едно общо Оперативно ръководство
за изпълнение на ДБФП.

Висока административна тежест - изискване на много документи,
дори повторно.

С решение на Ръководителя на УО е въведено изискване
бенефициентите да представят отчетите и исканията за плащане в
един екземпляр, както и да не представят към отчетите отново
документи, които са били представени по време на изпълнението.
Въведена практика да се използва служебно информацията, достъпна
в Търговския регистър, без да се изисква бенефициентите да я
представят също.

Честа промяна на законодателството в областта на обществени
поръчки и избор на изпълнител (ЗОП, ПМС 55/12.0.2007 г., ПМС
69/11.03.2013 г., ПМС 118/20.05.2014 г.

Изготвяне и публикуване всеки път на актуализирано Оперативно
ръководство за изпълнение на ДБФП.
Организирано и проведено извънредно обучение за бенефициенти
при отмяната на ПМС 55/12.0.2007 г. и влизането в сила на ПМС
69/20.05.2014 г.

В началото на периода се извършваха 100% проверки на място при
всяка доставка или приемо-предаване на услуга. Това от своя страна
затрудняваше работата на експертите, поради необходимостта от
извършване на много на брой и чести проверки на място.

В момента е предвидено посещение на място при представяне на
междинен отчет и искане за плащане, когато се отчитат физически
проверими резултати, както и задължителна проверка при
представяне на финален отчет.
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Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на
българската икономика“
 Българска агенция за инвестиции;

 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия;
 Български институт по метрология;
 Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“;
 Български институт за стандартизация;
 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
 Агенция за устойчиво енергийно развитие.
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Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Българска агенция за инвестиции
проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”
 По проекта са предвидени 22 дейности. Изпълнението на 17 от тях е
приключило, а други 5 са в процес на изпълнение;
 Подписано е Допълнително споразумение №16/24.04.2015 г. за удължаване на
срока на изпълнение на договора до 26.12.2015 г.;
 От началото изпълнение на проекта до 31.10.2015 г. са извършени плащания
на обща стойност 13 194 593.48 лв., в резултат на верифицирани 32
междинни отчета и извършено авансово плащане по проекта.
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Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП
проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”
 Срокът за изпълнение на договора за директно предоставяне на БФП е удължен
до 22.11.2015 г.

 Във връзка с изпълнение на дейностите по визуализация и публичност на
проекта, регулярно се изготвят и се разпространяват до централни и регионални
медии прессъобщения за предстоящи национални участия на МСП в
промоционални прояви по проекта. Издават се информационни брошури;
 От началото на проекта до 31.10.2015 г. са извършени плащания на обща
стойност 25 063 848,67 лв., в резултат на верифицирани 47 междинни отчета и
извършено авансово плащане по проекта.
21

Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Български институт по метрология
проект „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от
Българския институт по метрология услуги”
 По проекта са предвидени 42 дейности. Изпълнението на 36 от тях е
приключило, а други 6 са в процес на изпълнение;
 Подписано е Допълнително споразумение №16/06.08.2015 г. за удължаване на
срока на изпълнение на договора до 31.12.2015 г.;

 От началото изпълнение на проекта до 31.10.2015 г. са извършени плащания на
обща стойност 8 340 242.35 лв., в резултат на верифицирани 19 междинни
отчетa и извършено авансово плащане по проекта.

22

Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"
проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на
акредитацията”
 По проекта са предвидени 15 дейности. Изпълнението на 7 от тях е приключило
изцяло, а други 4 са изпълнени частично. За останалите дейности по проекта са
сключени договори за възлагане на поръчка или са обявени процедури за избор
на изпълнител по реда на ЗОП;
 Подписано е Допълнително споразумение №11/19.11.2015 г. за удължаване на
срока на изпълнение на договора до 31.12.2015 г.;
 От началото на проекта до 31.10.2015 г. са извършени плащания на обща
стойност 952 468.58 лв., в резултат на верифицирани 2 междинни отчетa и
извършено авансово плащане по проекта.
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Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Български институт за стандартизация
проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”

 По договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са
предвидени 18 дейности със срок на изпълнение до 28.02.2014 г.;
 Всички дейности по договора са успешно изпълнени в предвидения срок.
Заложените индикатори и цели са постигнати;
 Представен е финален отчет от бенефициента, който е верифициран от ДО на
22.07.2014 г.
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Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура
по качество“

 Срокът за изпълнение на договора за директно предоставяне на БФП е удължен
до 18.12.2015 г.
 В изпълнение на дейностите по проекта са осъществени 95 участия на експерти
от ДАМТН в работата на европейски и международни институции; организирани и
проведени са 4 семинара със 152 участници; 2 работни срещи с 20 участници;
доставено е специализирано оборудване.
 От началото на проекта до 31.10.2015 г. са извършени плащания на обща
стойност 2 297 389,45 лв., в резултат на верифицирани 7 междинни отчетa и
извършено авансово плащане по проекта.
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Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението
Агенция за устойчиво енергийно развитие
проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и покачествени услуги в областта на енергийната ефективност“
 Изпълнението на договора приключи на 30.09.2015 г.
 Всички предвидени дейности по проекта са изпълнени. Разработени са 50
специализирани методики за оценка на енергийни спестявания, както и
специализиран софтуер за обследване на сгради, закупено е оборудване,
проведени са информационни кампании, семинари и обучения за 340
енергийни мениджъри и 30 експерти от АУЕР.
 От началото на проекта до 31.10.2015 г. са извършени плащания на обща
стойност 2 575 948,00 лв., в резултат на верифицирани 3 междинни отчетa и
извършено авансово плащане. В процес на верификация е финалният отчет
по проекта.
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Приоритетна ос 4 - Проблеми и мерки за тяхното решаване
Проблеми:
 Проблеми свързани с прилагането на ЗОП, които рефлектират в забавяне на
изпълнението на част от проектните дейности в резултат на прекратяване и
повторно обявяване на процедури за избор на изпълнители; стартирали
процедури за обжалване на решения по проведени обществени поръчки и
спазване на законоустановените срокове;
 Липса на достатъчно собствено финансиране.

Предприети мерки:
 Предоставена възможност от страна на ДО за удължаване на срока за
изпълнение на проектите до декември 2015 г.
 Предоставена възможност за включване в междинни отчети на изплатените от
бенефициентите аванси по договори с изпълнители;
 Предоставяне на възможност за отпускане на авансови средства в
съответствие с Указания на Министерство на финансите, дирекция „Държавно
съкровище“, ДДС 06/2011 г.
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Приоритетна ос 5: Напредък по проект № BG161РО003-5.0.01-0003
„Ефективно управление на ОПРКБИ 2007-2013”
 Комплексен проект, обхващащ разнородни и специфични дейности, насочени към
укрепване на административния капацитет, материално-техническо обезпечаване
и подпомагане на Управляващия орган на ОПРКБИ в ефективното и ефикасно
изпълнение на дейностите по подготовка, управление, наблюдение, оценка и
контрол на оперативната програма и подготовка на новата ОПИК, със срок на
изпълнение – 31.12.2015 г.
 В отчетния период, в процес на изпълнение в рамките на проекта са 12 договора с
външни изпълнители, избрани след проведени процедури за възлагане на
обществени поръчки, както и граждански договори за техническа подкрепа на УО.
В отчетния период 01.06.2015 - 31.10.2015 са сключени пет нови договора с
външен изпълнител, финансирани по проекта. Предстои финализиране и
приключване на изпълнението на всички договори по проекта до 31.12.2015 г.
 През периода 01.06.2015 - 31.10.2015 са изготвени и представени от
бенефициента 2 броя междинeн технически и финансов отчет за напредъка по
изпълнението на проекта. Верифицирани и платени са 2 броя междинни
технически и финансови отчети от предходен и настоящия отчетни периоди, в
размер на 1 465 000 лева; един междинен технически и финансов отчет в размер
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на 1 452 442 лева е в процес на проверка от страна на Договарящия орган.

Приоритетна ос 5: Напредък по проект BG161PO003-5.0.01-0004:
„Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по ОПРКБИ
2007-2013
 Проектът цели да подпомогне изпълнението на ОПРКБИ чрез
дейностите, заложени в Комуникационния план на програмата, като
осигури достатъчно информация и широка публичност на подкрепата
от Европейски фонд за регионално развитие. Срок на изпълнение –
31.12.2015 г.

 В рамките на проекта са сключени договори за предоставяне на
програмно време с 20 електронни медии.
 В процес на изпълнение е един договор с електронна медия.
 През периода са изготвени и представени от бенефициента 2 броя
междинни технически и финансови отчети за напредъка по
изпълнението на проекта. Верифицирани и платени са 2 междинни
технически и финансови отчета в размер на 3 109 949.30 лв.
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 Напредък по проекта на „София Тех Парк” АД
 Напредък по проекта за междусистемна газова връзка
България – Сърбия
 Напредък по инициативата JEREMIE
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Напредък по проекта на „София Тех Парк“ АД (1/2)

 Сключеният договор за БФП (на 10.01.2013 г.) с конкретния бенефициент по
процедурата - „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД е в процес на изпълнение.
 Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 31.12.2015 г.
 Обща сума на усвоените средства по проекта възлиза на около 38 100 000 лв.
(към дата 30.10.2015 г.), от които от страна на УО са верифицирани средства в
размер на 25 845 025.26 лв. (БФП), изплатен аванс 8 304 703,72 лв. или общо
получени средства 34 149 728,98 лв.
 Анализира се небходимостта от фазиране на част от дейностите по доставка
на оборудване за целите на проекта, като прогнозната стойност, която
евентуално да бъде прехвърлена към втората фаза на проекта се очаква да
бъде между 6,5 - 10 млн. лева.
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Напредък по проекта на „София Тех Парк“ АД (2/2)
В процес на изпълнение са следните основни дейности по проекта:

 Финализира се изпълнението на договорите за инженеринг по 5-те сгради: „Бизнес
инкубатор“, „Иновационен форум“, „Лаборатории и офиси“, „Експериментариум и
посетителски център с пешеходен мост“ и „Етажен паркинг“ и по площадковата
инфраструктура по проекта, с краен срок за завършване на 22.12.2015 г. - подписан
е акт образец 14 за всички обекти.
 Проведени са и се изпълняват голям брой обществени поръчки, като общата сума
на сключените договори с изпълнители е приблизително 71 000 000 лв. (към дата
30.10.2015 г.)
 Проведени са 12 събития във връзка с проекта - индустриален панел на тема
„Финансиране на проекти и иновативни продукти на стартиращи фирми и МСП в
сферата на енергийна ефективност“ (29.09.2015г.), конференция на тема
„Стратегии за подпомагане на научно-изследователската дейност в България и
Република Корея“ (28.10.2015 г.), научен форум на тема „Технологичен трансфер и
комерсиализиране на технологии - опитът на България и Република Корея“
(29.10.2015 г.) и са открити две изложби на тема „Иновации и технологии“, на които
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се представят иновативни български компании и др.

Напредък по проекта за междусистемна газова връзка

България–Сърбия (1/2)
 ПУП – окончателен проект - одобрен от Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика и издадена и обнародвана
Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 Изпълнение на спасителни археологически разкопки от НАИМ (Национален
Археологически Институт с Музей при БАН): Към момента са сключени договори
за спасителните археологически разкопки на всички обекти в границите на
сервитута, с изключение на новите участъци на трасето, съгласно преработения
ПУП-ПП окончателен проект. За тях е сключен договор на 09.10.2015 г. с НАИМБАН за теренни проучвания – издирване на археологически обекти, които са
приключили;

 Инвестиционен проект - фаза Технически проект - заверен от Консултанта по ЗУТ
и от МЕ;
 План за управление на околната среда по време на строителството - одобрен от
МОСВ.
 Извършена оценка на частите от поземлените имоти в земеделските терени и
горските терени, засегнати от ПУП-ПП. Оценката е одобрена от МЕ.
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Напредък по проекта за междусистемна газова връзка

България–Сърбия (2/2)

ПЪРВА
ФАЗА

ВТОРА
ФАЗА

• „Изготвен и одобрен ПУП-окончателен проект,
извършени спасителни археологически разкопки,
изработен технически проект“, която да бъде
съфинансирана през програмния период 2007-2013 г., с
бюджет 4 476 665 лева. Краен срок за изпълнение –
31.12.2015 г.
• „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта,
строителен и авторски надзор и одит“, която да бъде
съфинансирана през програмния период 2014-2020 г. –
с бюджет 88 165 695 лева. Краен срок за изпълнение –
31.12.2018 г.
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Напредък по инициативата

JEREMIE
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ПО 3 - Напредък по Инициативата JEREMIE

 Общото усвояване на ресурса по оперативната програма по Инициативата
JEREMIE е 96.8 %, един месец преди края на периода за предоставяне на
финансиране от финансовите посредници.
 Резултати: пет работещи финансови инструмента и подкрепени 8471
индивидуални транзакции на МСП на обща стойност 797 млн. евро, като
94.6% от тези средства са вече усвоени от крайните получатели.
 Постигнат ливъридж от 2.54 пъти на вложения публичен ресурс.
 Проведени две заседания на Инвестиционния борд JEREMIE.
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Благодарим за вниманието !

WWW.OPCOMPETITIVENESS.BG
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