
Годишен доклад за изпълнението на ОПИК 

2014-2020 за 2014 и 2015 г.  

Второ официално заседание на КН на ОПИК 

и на ОПИМСП 

София, 20.05.2016  г. 
 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  



Регламент (ЕС) № 1303/2013 ― чл. 46, чл. 50 и чл. 111 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 



 Електронен обмен на информация между държавите членки и 

Комисията – формат на данните, ограничение на броя символи 

Отчитане на информацията в зависимост от годината на изпълнение 

– три части на доклада 

− 2016 и 2018 „мини доклади“ 

− 2017 и 2019: изпълнение на етапните цели и напредък в 

постигането на целите на програмата 

− 2019 и 2023: оценка на напредъка в постигането на целите на 

програмата и приносът ѝ към целите на стратегията на ЕС 

Повече информация в образеца за докладване на финансови 

инструменти 

Резюме за гражданите 

 



 Обявени 2 процедури за БФП на стойност 200 млн. евро − 50 млн. 

 евро по ПО1 и 150 млн. евро по ПО2 

 Сключени 189 договора по процедура „Подобряване на 

 производствения капацитет на МСП“ − ПО2 

 Договорени средства на стойност 55.5 млн. евро − 9.6% от 

 бюджета на програмата − ПО2 

 Обявени 4 бюджетни линии по ПО 5 и договорени 20.9 млн. евро 

Общ преглед на напредъка към 31.12.2015 г. 

 Показатели за изпълнение - не са отчетени стойности, тъй като 

няма приключили договори 

 Показатели за резултат – отчетените стойности са повлияни от 

изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013  



 Извършена предварителна оценка съгл. изискванията на чл. 37 от 

 Регламент (ЕС) 1303/2013  

 Учредено дружество „Фонд мениджър на финансови инструменти 

 в България“ ЕАД - разпореждане № 3 на МС от 22 юли 2015 г.  

 Закон за управление на средствата от ЕСИФ - чл. 5 „финансовите 

 инструменти, финансирани със средства от ЕСИФ, се изпълняват 

 чрез Фонд на фондовете“ 

 Стартирали преговори с ФМФИБ 

Финансови инструменти към 31.12.2015 г. 

 235 млн. евро за финансови инструменти по ПО1, ПО2 и ПО3 

 85 млн. евро – дългови инструменти 

 150 млн. евро – дялови инструменти 



Приоритетна 

ос 

Обща стойност на 

финансирането 

(в евро) 

Допустими разходи за 

операциите, избрани за 

подкрепа (в евро) 

Дял от общия 

размер на  

финансирането  

(%) 

Брой на 

избраните 

операции 

1 295,282,552.00 0.00  -  -  

2 577,492,050.00 55,457,662.99 9.60 189 

3 310,686,632.00 0.00  -   - 

4 45,000,000.00 0.00   -  - 

5 41,674,669.00 20,962,191.10 50.30 4 

Общо 1,270,135,903.00 76,419,854.08 6.02 193 



Промени във връзка с получени от 
членове на КН бележки 

 

 Включена в т.2 от Доклада информация за приноса на ОПИК към 

политиката за насърчаване на северозападен район − ЦКЗ 

Допълнения по т. 3 Преглед на изпълнението по приоритетни 

оси от Доклада, % на договорените средства по приоритетни оси 

2 и 5 − Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ 

 Отпадане на информацията за изпълнението на 

предварителните условия по т. 9 от Доклада − ЦКЗ 

 



Предложение за Решение на КН 
 

 

 

Одобрява предложения проект на Годишен 

доклад за изпълнението на 

ОП „Иновации и конкурентоспособност“  

за 2014 и 2015 г. и дава съгласие за изпращането 

му в Европейската комисия 


