
1 1 

Напредък в изпълнението  

на ОП „Конкурентоспособност“ 

15-то заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност“ 

Правец, 21.11.2014 г. 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката 

 



2 2 

 Общ напредък в изпълнението към 31.10.2014 г. 

 Напредък по приоритетни оси, в т.ч. 

 Напредък по проекта за София Тех Парк   

 Напредък по проекта за междусистемна газова 

връзка България – Сърбия 

 Изпълнение на проектите по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ“ 

 Изпълнение на инициативата JEREMIE 

Основни въпроси 
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Общ преглед на изпълнението към 31.10.2014  

 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 1,199 

млрд. евро или 103 % от бюджета на ОПРКБИ;  

 

 Общият размер на разплатените средства е 869 млн. 

евро или 75 % от бюджета на ОПРКБИ и 72 % от 

размера на договорените средства по оперативната 

програма.  
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Размер на договорените средства 

Приоритетна 

ос 

Общ бюджет  

(MEUR) 

Договорени средства  

към 31.10.2014 г. 

(MEUR) 

Дял от общия 

бюджет  (%) 

1 211 267  127 % 

2 

 

529 510  96 % 

3 

 

350 350 100 % 

4 

 

37 37  100 % 

5 35 35 100 % 

Общо 1 162  1 199 103 % 
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Размер на разплатените средства 

ПО 

Общ 

бюджет 

(MEUR) 

Договорени 

средства към 

31.10.2014 г. 

(MEUR) 

Разплатени 

средства към 

31.10.2014 г.  

(MEUR) 

Дял от 

общия 

бюджет (%) 

Дял от 

договорените 

средства (%) 

1 211 267  91 43 % 34 % 

2 529 510  387 73 % 76 % 

3 350 350 349 99 % 99 % 

4 37 37  25 68 % 68 % 

5 35 35 17 49 % 49 % 

Общо 1 162 1 199 869 75 % 72 % 
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Риск от загуба на средства 

 

 За да не бъдат загубени средства по ОП съгласно правилото 

N+3/N+2 до края на 2014 г. следва да бъдат сертифицирани 

средства в размер на 704 млн. евро (участие от ЕФРР)  

 

 До 31.10.2014 г. са сертифицирани средства в размер на   

696 млн. евро (участие от ЕФРР) 

 

 През месец ноември 2014 г. е подаден Доклад по 

сертификация на стойност 14 млн. евро (участие от ЕФРР) 

като с него общата сума на сертифицираните и подлежащите 

на сертификация средства е 710 млн. евро (участие от 

ЕФРР) 
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Приоритетна ос 1 - договорени и изплатени средства по 

процедури (евро) 
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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 456 проекта със стойност на БФП   
227 млн. евро. 

 Приключили са общо 126 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 (евро) 
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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 130 договора – изплатена БФП 21 млн. евро; 

 9 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 451 проекта със стойност на БФП     
174 млн. евро по 9 процедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ; 

 Приключили са 1532 договора за безвъзмездна финансова помощ 
(извършени окончателни плащания от страна на УО). 
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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” 
 

 Приключи изпълнението на 18 от 22 дейности, предвидени в договора за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДПБФП); 

 В процес на изпълнение е дейност 25 „Организиране на международни 

инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за директни 

инвестиции в България“.  През м. октомври - ноември 2014 г. се проведоха 

10 инвестиционни форума в страни от Европа, Азия и САЩ; 

 По силата на Решение № 12738 на ВАС от 28.10.2014 г. във връзка с 

обжалване Решението на Възложителя за избор на изпълнител по 

обществена поръчка с предмет: „Медийна кампания на България в ЕС, 

САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” БАИ следва да 

проведе отново процедурата за възлагане на обществена поръчка от етапа 

на назначаване на комисия по реда на чл. 34 от ЗОП. 

 В периода 01.06 – 31.10.2014 г. са подадени 2 броя междинни отчета. 

Верифицирани са и са платени от ДО 2 отчета на обща стойност 246 хил. евро. 

 Крайният срок за изпълнение на договора за ДПБФП е 26.12.2014 г.; 
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Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението 

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП 

проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”  

 

 В периода 01.06 – 31.10.2014 г. са регистрирани 862 потребителя в националния 

експортен интернет портал, разработен по проекта; 

 На 23.06.2014 г. е подписан договор с избрания изпълнител от проведена обществена 

поръчка с предмет: „Организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната“ 

и е одобрена индикативна работна програма. Проведени са два международни 

бизнес форума в гр. София и в гр. Пловдив през м. октомври 2014 г.; 

 Проведени са 3 търговски мисии;  

 Взето е участие в 3 международни изложения; 

 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; 

 Крайният срок за изпълнение на договора за ДПБФП е 22.04.2015 г. 

 В периода 01.06 – 31.10.2014 г. са подадени 6 междинни отчети. Верифицирани и 

платени са 12 междинни отчета на обща стойност  2.37 млн. евро. 
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Български институт по метрология  

проект „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от 

Българския институт по метрология услуги”  

 

 Обявени са две обществени поръчки по реда на ЗОП за 2014 г. за доставка на 

специализирано оборудване за БИМ. Избрани са изпълнители и предстои да бъдат 

сключени договори за доставки; 

 Сключен договор за доставка на мобилни лаборатории за изпитване на място на 

монтажа на бензиномерни и LPG колонки – 6 бр. Стартира изпълнението на 

договора; 

 Подписано е Допълнително споразумение №14/01.08.2014 г. за оптимизиране на 

проекта; 

 В периода 01.06 – 31.10.2014 г. са подадени 4 междинни отчета. Верифицирани и 

платени са 6 междинни отчета на обща стойност 503 хил.евро; 

 Крайният срок за изпълнение на договора за ДПБФП е 30.06.2015 г.; 

 

Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението 
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Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"  

проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на 

акредитацията” 

 

 По проекта са предвидени 16 дейности. Изпълнението на 5 от тях е приключило 

изцяло, а други 4 са изпълнени частично. Предстои обявяване на процедури за 

избор на изпълнители за останалите дейности по проекта; 

 

 На 26.09.2014 г. е представен от бенефициента ИА БСА план-график за 

възможностите за приключване на оставащите за изпълнение дейности в рамките на 

крайния срок за изпълнение на договора за директно предоставяне на БФП - до 

01.04.2015 г. Представено е и копие на Заповед за назначаване на екип за 

организация и управление на договора за ДПБФП след настъпили структурни 

промени в ИА БСА на 24.03.2014 г. 

 

Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението 
 



17 17 

 

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; 

 Извършен е одит по проекта и е изготвен доклад с фактически констатации; 

 Представен е финален отчет от бенефициента, който е верифициран от ДО на 

22.07.2014 г. 

 

Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението 
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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“ 

 Заложените дейности по проекта са 4 на брой като по дейност 4 са предвидени за 

изпълнение 5 поддейности. Всички дейности се изпълняват съгласно предварително 

заложения план, с изключение на дейности 1 и 2 за избора на изпълнител, на които е 

обявена и в последствие е прекратена открита процедура по реда на ЗОП. Открита  е нова 

обществена поръчка  на 20.10.2014 г.  за избора на изпълнител на тези 2 дейности; 

 В периода 01.06 - 31.10.2014 г.  са сключени  2 договора за изпълнение на поддейност 4.5. 

На 17.10.2014 г. приключи изпълнението на договор за поддейност 4.1. „Доставка на 

специализирани моторни превозни средства“; 

 Взети 10 участия на служители на ДАМТН в работата на европейски и международни 

институции в изпълнение на дейност 3 по проекта; 

 Подписано е Допълнително споразумение №4/10.06.14 г. към договора за ДПБФП във 

връзка с оптимизиране изпълнението на проекта. 

 През периода 01.06.2014 г. - 31.10.2014 г. е представен от бенефициента един междинен 

отчет, който е в процес на верификация от ДО.  

 

Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението 
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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 по-качествени услуги в 

областта на енергийната ефективност“ 

 В изпълнение на дейност 13 „Визуализация и публичност“ на 05.11.2014 г. в гр. София 

се проведе Конференция за представяне на проекта на АУЕР;  

 В резултат от проведени открити процедури по реда на ЗОП в периода 01.06–

31.10.2014 г.  се сключиха 2 договора и започна изпълнението на: 

- дейност 10 „Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация 

за предвидените по проекта ОП и осъществяване на контрол по изпълнението на 

дейностите по договорите за възлагане на ОП“; 

- дейност 4 „Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на 

енергийната ефективност в предприятията“. 

 В процес на преглед и оценка са получените оферти по други 4 обществени поръчки; 

 Редовно се провеждат работни срещи на екипа за организация и управление на 

проекта.  

 19 
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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 с до 16 месеца (БИМ, БАИ, ИАНМСП и БСА). 

 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. 

 
20 
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 Комплексен проект, обхващащ разнородни и специфични дейности, насочени  към 

укрепване на административния капацитет, материално-техническо обезпечаване 

и подпомагане на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” 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. 

 По проекта в процес на изпълнение са 15 договора с външни изпълнители, 

избрани след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, както и 

граждански договори за техническа подкрепа на УО; Предстои сключване на 2 

договора от проведени в отчетния период обществени поръчки;  

 През периода 01.06.2014 г. - 31.10.2014 г. са изготвени 3 междинни технически и 

финансови отчета за напредъка по изпълнението на проекта, като два от тях са 

верифицирани от страна на Договарящия орган в размер на 683 хил. евро, а 

последният отчет е в процес на проверка; 

 Въведен междинен технически и финансов отчет пилотно в модула за отчитане от 

бенефициентите на изпълнението на проектите в ИСУН. 

Приоритетна ос 5: Напредък по проект № BG161РО003-5.0.01-0003 „Ефективно 

управление на ОПРКБИ 2007-2013” 



Приоритетна ос 5: Напредък по проект BG161PO003-5.0.01-0004: 

„Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по ОПРКБИ 

2007-2013  

22 

 Проектът цели да подпомогне изпълнението на ОП 

„Конкурентоспособност” 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. 

 По проекта в процес на изпълнение са 6 договора с външни 

изпълнители;  

 През отчетния период са изготвени 2 междинни технически и 

финансови отчета за напредъка по изпълнението на проекта в размер 

на 1.62 млн. евро, които са в процес на проверка от страна на ДО; 
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 Напредък по проекта за София Тех Парк   

 

 Напредък по проекта за междусистемна газова връзка 
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Напредък по проекта за София Тех Парк (1/2)   
 

 

 На 10.01.2013 г. е сключен договор за БФП с конкретния бенефициент по 

процедурата - „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ ЕАД.  

 Във връзка с процедурата за пре-нотификация на проекта и процедурата за групово 

освобождаване на държавни помощи е отправено искане за изменение на бюджета по 

проект „Научно-технологичен парк“, в следствие на което общо допустимите разходи по 

проекта възлизат на 42.7 млн. евро, разпределени в следните компоненти: 

 Компонент 1 “Инфраструктура за научно-изследователска дейност и иновации” 

 Компонент 2 „Подпомагане и инкубиране на високо технологични МСП - Инкубатор“  

 Компонент 3 „Музей/Експериментариум“ 

 Компонент 4 „Спортни площадки и съоръжения“ 

 Компонент 5 „Етажен паркинг“  

 

МФ е отправил препоръки по подготвени документи за съответствие с правилата с групово 

освобождаване на НТП и след проведена среща в МФ, ДО е подготвил изменения в 

документите, по които са основните бележки. 
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Напредък по проекта за София Тех Парк (2/2)   

 

 В процес на изпълнение са следните основни дейности по проекта: 

 

 Стартирали са дейностите по изпълнение на договорите за инженеринг, по 

конкретно за проектиране на 5-те сгради и площадкова инфраструктура по проект 

Научно-технологичен парк; 

 Стартирана е открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и 

хотелски резервации при служебни пътувания в страната и чужбина, както и 

съпътстващи дейности, във връзка с реализирането на проект "Научно-

технологичен парк" 

 Стартирана е процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична 

покана с предмет: „Създаване на база данни на научната инфраструктура на 

територията на град София по проект „Научно-технологичен парк“ 

 В процес на изпълнение са строително-монтажни дейности по договор за 

инженеринг на обект „Лаборатории и офиси“ и разчистващи дейности по договор за 

инженеринг на обект „Бизнес инкубатор“. 
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 Със Заповед № РД-16-536/22.04.2014 г. на Ръководителя на УО приключи 

дейността по фазиране на проекта. 

 Изпълнение на спасителни археологически разкопки от НАИМ 

(Национален Археологически Институт с Музей при БАН): За 

изпълнението са представени научни и финансови отчети за всички обекти. 

За 8 от 10-те археологически обекта, с протоколи на експертни комисии, е 

предписано продължаване на спасителните разкопки в посочени в 

протоколите участъци. (Очакваната стойност на допълнителните дейности е 

около 750 хил. евро, съгласно индикативни план-сметки, поискани и 

представени от НАИМ). Освободени за инвестиционното намерение са два 

обекта – обект №9 и обект №12. За обект №2 ще се наложи заобикаляне. 

 Подготвено е предложение за актуализиране на бюджета, което ще бъде 

финализирано и отправено към ГД „ЕФК“ след уточняване на необходимите 

процедури относно спасителните разкопки, охраната на обектите и ново 

обезщетяване на правоимащи лица за загуби от неползване на имотите по 

предназначение. 

Напредък по проекта за междусистемна газова връзка 

България–Сърбия (1/3)  
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 На 28.10.2014 г. беше проведено заседание на ВАС по делото срещу 

решението за избор на проектант, което беше отложено поради 

недостатъчна подготвеност на съдебните заседатели. След отправеното 

настоятелно наше искане (писмо от министъра от 29.10.2014 г.) за 

скорошно разглеждане на въпроса е насрочено ново заседание по делото 

за 17.11.2014 г. 

 Беше извършена проверка на място на документацията за направените 

разходи от отдел "Наблюдение и контрол на изпълнението" на ГД "ЕФК" 

във връзка с подаден технически и финансов отчет.  

 

Напредък по проекта за междусистемна газова връзка 

България–Сърбия (2/3)  
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ПЪРВА 
ФАЗА 

• „Изготвяне на ПУП-ПП окончателен проект, 
идейни, технически, работни проекти и 
предварителни  теренни археологически 
проучвания до издаване на Разрешение за 
строеж“, която да бъде съфинансирана през 
програмния период 2007-2013 г. – с бюджет 4.2 млн. 
евро.  

ВТОРА  

ФАЗА        

• „Изграждане и въвеждане в експлоатация на 
обекта, строителен и авторски надзор и одит“, 
която да бъде съфинансирана през програмния 
период 2014-2020г. – с бюджет 43.2 млн.евро.  

 

Напредък по проекта за междусистемна газова връзка 

България–Сърбия (3/3)  
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Напредък по инициативата  
 

JEREMIE 
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Благодарим за вниманието ! 
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