
Годишен доклад за 
изпълнението на ОПК за 2012 г. 

Основни резултати 

12-то заседание на Комитета за наблюдение на ОПК,                                     
гр. Сандански, 3-4 юни 2013 г. 

 



• Изготвен съгласно изискванията на Регламенти №1083/2006 и 1828/2006 

 

• Съдържа следната информация за изпълнение на ОПК към края на 2012 г.: 

• Обща информация за физическия и финансов напредък по програмата; 

• Идентифицирани проблеми и предприети мерки; 

• Изпълнение на програмата по приоритетни оси; 

• Изпълнение на индикаторите на програмата и индикаторите по приоритетни 
оси; 

• Предприети мерки за мониторинг и оценка;  

• Изпълнение на дейности за информация и публичност; 

• Резултати от извършени одити по програмата.  

 

 

 



Постигнати резултати спрямо планираните в ИГРП за 2012 г.  

 

 

 

• Планирани за обявяване 5 процедури за БФП с обща индикативна 
стойност на планирания бюджет  261 000 000 евро; 

 

• Обявени 5 процедури за БФП с обща стойност на бюджета 261 000 000 
евро; 

 

• ИГРП за 2012 г. е изпълнена на 100%. 

 



Общ преглед на изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013 към 31.12.2012г. 

 
 

• Стартирани са 33 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност 
1,122 млн. евро (вкл. JEREMIE) или  97% от бюджета на ОПРКБИ; 

 
• Общият размер на договорените средства през 2012 г. е 471,48 млн. 

евро или 40,57% от бюджета на ОПРКБИ или общо към 31.12.2012 г. – 
930,91 млн. евро или 80,10% от бюджета на ОПРКБИ;  

 
• Общият размер на разплатените средства през 2012 г. е 229,70 млн. 

евро или 19,76% от бюджета на ОПРКБИ и 24,67% от размера на 
договорените средства или общо към 31.12.2012 г. – 500,45 млн. евро 
или 43,06% от бюджета на ОПРКБИ и 53,76% от размера на 
договорените средства. 

 

 



Постигнати резултати от гледна точка на изпълнението на ключовите 
индикатори на ОПК 

 



Постигнати резултати по Приоритетна ос 1 

 



Постигнати резултати по Приоритетна ос 2 

 



Постигнати резултати по Приоритетна ос 3 

 



Постигнати резултати по Приоритетна ос 4 

 

 



Анализи и оценки на Оперативната програма 
 

 

• Вътрешен анализ относно изпълнението на процедура за БФП BG161PO003-
2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”; 

• Вътрешен анализ на изпълнението на процедура за БФП BG161PO003-2.2.01 
„Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори“; 

• Вътрешен анализ на програмирането, оценката и изпълнението на 
Приоритетна ос 1 на ОП „Конкурентоспособност“, на основата на който е 
разработен документ от Световна банка на тема „Подкрепа на иновациите 
чрез ОПК: Преглед и възможности за подобряване на резултатите в периода 
2014-2020“; 

• Оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОП 
„Конкурентоспособност“.  

 

• Резултатите от проведените анализи и оценки послужиха за оптимизиране 
на процесите по управление и изпълнение на ОПК, както и планиране на 
следващия програмен период.  

 

 



Оптимизиране на процесите на управление на ОПК 
 

 

• С цел ускоряване процесите на оценка, изпълнение, верификация и плащане към 
крайните бенефициенти и оптимизиране на управлението на ОП са предприети 
структурни промени. С ПМС № 80 от 23.04.2012 г. дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ в МИЕТ и Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации“ 
в ИАНМСП се обединяват в една структура – Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ на МИЕТ, осъществяваща  функциите на Управляващ орган. 

• Предприети са мерки за улесняване на изпълнението на договори за БФП от страна на 
бенефициентите (опростяване на процедурите за избор на изпълнители) чрез 
стартиране на процеси по изменение на ПМС 55/2007 г.  

 

• В резултат от предприетите мерки, се наблюдава съкращаване на сроковете 
за оценка на проектни предложения, разглеждане на отчети по ДБФП и 
извършване на плащания към бенефициенти, което намалява риска от 
автоматично отписване на средства към края на програмен период 2007-2013 
г.  

 



Предприети мерки за намаляване на административната тежест на етап 
кандидатстване по ОПК 

 

 

• Намаляване на изискуемите документи на етап кандидатстване и въвеждане на 
практиката по-голяма част от документите да се изискват след извършване на оценката 
на проектните предложения и преди сключване на договора за БФП и то само по 
отношение на предложените за финансиране проектни предложения. 

• По този начин е даден е шанс на повече и по-качествени проекти да преминат през 
отделните етапи на оценка, като това доведе до намаляване на броя на проектните 
предложения, отхвърлени на база формални критерии и съответно до увеличаване на 
броя на разгледаните по същество проекти.  

• Опростяване на допълнително изискуемите документи - напр. изискването за 
представяне на три оферти е заменено с изискването за представяне  на извлечения от 
каталози на производители/ доставчици и/или проучвания в интернет за предвиденото 
за закупуване по проекта оборудване.  

• Предприети са стъпки към улесняване на  процеса на кандидатстване по програмата 
чрез пилотно въвеждане на електронно кандидатстване. 

 



Предприети мерки за оптимизиране на процедурите по време на процеса на 
оценка на проектните предложения 

 

 

• Намален е броя на отхвърлените проектни предложения на база формални 
критерии  вследствие на удължаване на сроковете/въвеждане на 
допълнителни срокове за предоставяне на разяснения и/или документи по 
време на двата етапа на  оценка  и по-ясното и точно описание на 
констатирания пропуск при изпращане на исканията за разяснения и /или 
допълнителни документи; 

• Въведена е нова процедура по договаряне, съгласно  която се изготвят и 
изпращат уведомления до одобрените за финансиране кандидати, 
съдържащи искания за представяне на документи за проверка на 
допустимостта и покана за сключване на договор; 

• Аутсорсинг на администрирането на част от ОПК - Процедура BG161PO003-
2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“. 

 



Предприети мерки за улесняване на процеса на изпълнение на договорите  
 

 

• С решение на КН на ОПК  е удължен срока за изпълнение на дейностите по сключените 
договори по процедури BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” и BG161PO003-
2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” с до 6 месеца. 

• Във връзка с изпълнението на договори за БФП по процедура BG161PO003-2.2.01 
„Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”, УО на ОПК взе Решение за 
допустима промяна на  Приложение Б (Бюджет) чрез сключване на допълнителни 
споразумения след подаване на искане за изменение от страна на бенефициентите. С 
оглед на настъпилата промяна, с бенефициентите се сключват допълнителни 
споразумения след представяне на одобрен технически проект. 

• Във връзка с разширяване обхвата на лицата по § 1, ал. 1 от Допълнителните 
разпоредби на Търговския закон е направена дерогация на чл.4 от Приложение II към 
договорите за БФП по Приоритетни оси 1 и 2 и са служебно изготвени и подписани от 
ДО допълнителни споразумения към всички действащи договори. 

 

• В резултат нараства броя на успешно приключили проекти и се повишава размерът на 
усвоени средства. 

 



Решения на КН 2012  

 

 

• 09.03.2012 – писмена процедура на КН за разширяване обхвата на допустимите 
дейности/разходи по Гаранционен инструмент (FLPG). 

     

• 12.04.2012 – писмена процедура на КН за обединяване на структурите на УО и МЗ в 
единен орган; увеличаване на бюджета по процедура BG161PO003-1.1.04 за внедряване 
на иновации в производството  

 

• Заседание на КН (08.06.2012) – одобрение на Годишния доклад за 2011; Критерии за 
нисколихвени кредити (Покана JER-009/06). 

 

• Юли 2012 – писмена процедура на КН – увеличаване на бюджета (вкл. над 50%) за 
процедури, обявени през 2011-2012 за проекти, успешно преминали оценка.  

    

• Заседание на КН (30.11.2012) – Критерии за избор на операции за проекта за газовата 
връзка, клъстери, внедряване на иновации в предприятията, оборудване за приложни 
цели; ИГРП за 2013; АУЕР одобрен за конкретен бенефициент.     



Информиране и публичност 

 

Организиране и провеждане на информационни събития:  

 

– 2 национални кампании по процедура „Енергийна ефективност и зелена 
икономика“ – в периода 09.07.2012 – 25.07.2012 и в периода 07.10.2012 — 
02.11.2012 с общо над 1 200 участника;  

 

– Проведен семинар с журналисти в периода 27.11.2012 – 28.11.2012;  

  

– Проведени 15 обучения на бенефициенти по 11 процедури с над 960 
участника; 

  

– Официално подписване на договори по 4 процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ на стойност 242 млн. лв.  



 

 

 

Благодаря за вниманието!  


