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 Общ напредък в изпълнението към 15.05.2016 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 

Основни въпроси 
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Общ преглед на изпълнението към 15.05.2016 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 1,145 млрд. евро 

или 98,5 % от бюджета на ОПРКБИ;  

 

 Общият размер на разплатените средства е 1,124 млрд. евро 

или 96,8 % от бюджета на ОПРКБИ и 98,3 % от размера на 

договорените средства по оперативната програма; 

 

 Общият размер на сертифицираните средства e 1.010 млрд. 

евро или 87 % от бюджета на ОПРКБИ и 88,3 % от размера на 

договорените средства по оперативната програма. 
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Размер на договорените средства 

Приоритетна 

ос 

Общ бюджет  

(MEUR) 

съгласно 

изменение 

Договорени средства  

към 15.05.2016 г. 

(MEUR) 

Дял от общия 

бюджет  (%) 

1 243 249 102 % 

2 

 

502 489 97 % 

3 

 

350 350 100 % 

4 

 

35 31  89 % 

5 32 26 81 % 

Общо 1 162  1 145 99 % 
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Размер на разплатените средства 

ПО 

Общ 

бюджет 

(MEUR) 

Договорени 

средства към 

15.05.2016 г. 

(MEUR) 

Разплатени 

средства към 

15.05.2016 г.  

(MEUR) 

Дял от 

общия 

бюджет (%) 

Дял от 

договорените 

средства (%) 

1 243 249 229 94 % 92 % 

2 502 489 487 97 % 100 % 

3 350 350 350 100 % 100 % 

4 35 31  32 91 % 103 % 

5 32 26 26 81 % 100 % 

Общо 1 162 1 145 1 124 97 % 98 % 
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Очаквания за приключване на ОПК 

 Бюджетът на ОПРКБИ е в размер на 987 млн. евро (участие от 

ЕФРР). 

 

 До момента са сертифицирани средства на стойност 859 млн. 

евро (участие от ЕФРР) (87 % от бюджета на програмата) 

 

 През месеците април и май 2016 г. са изпратени доклади по 

сертификация на обща стойност около 74 млн. евро (участие от 

ЕФРР), с които сертифицираните разходи биха достигнали 94 % 

от бюджета на програмата. 

 

 Очакванията на УО на ОПК са програмата да приключи с 

усвояване (сертифицирани средства) в размер на 97 % от 

бюджета. 
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Срокове за приключване на Програмата 

 С период на отчитане до 28.04.2016 г., УО представи на СО 

Финалния 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 

изпълнение на ОП чрез системата SFC. 
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Приоритетна ос 1 - договорени и изплатени средства по  

процедури БФП (евро) към 15.05.2016 г. 
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Общ преглед на изпълнението по Приоритетна ос 1  

 

 

 Приключено е изпълнението на 11-те договорени процедури за 
предоставяне на БФП; 

 

 Приключили са общо 572 договора за предоставяне на БФП. 
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Приоритетна ос 2 - договорени и изплатени средства по 

процедури БФП (евро) към 15.05.2016 г. 
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Общ преглед на изпълнението по Приоритетна ос 2 

 

 

 Приключено е изпълнението на 18-те договорени процедури за 
предоставяне на БФП; 

 

 Приключили са 1967 договора за безвъзмездна финансова 
помощ. 
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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 договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

са предвидени 22 дейности със срок на изпълнение до 26.12.2015 г. 

 

 Всички дейности по договора са успешно изпълнени в предвидения срок. 

Заложените индикатори и цели по проекта са постигнати. 

 

 Представен е финален отчет от бенефициента, който е верифициран от 

УО на 09.05.2016 г. 

 От началото изпълнение на проекта до 15.05.2016 г. са извършени 

плащания на обща стойност 7 462 625.34 евро, в резултат на 

верифицирани 39 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”  

 

 По договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

са предвидени 8 дейности със срок на изпълнение до 22.11.2015 г. 

 

 Всички дейности по договора са успешно изпълнени в предвидения срок. 

Заложените индикатори и цели по проекта са постигнати. 

 

 Представен е финален отчет от бенефициента, който е верифициран от УО 

на 09.05.2016 г. 

 От началото на проекта до 15.05.2016 г. са извършени плащания на обща 

стойност 12 814 942.34 eвро, в резултат на верифицирани 47 междинни 

отчета и извършено авансово плащане по проекта. 
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Български институт по метрология  
проект „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите 

от Българския институт по метрология услуги”  

 

 По договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

са предвидени 42 дейности със срок на изпълнение до 31.12.2015 г.; 

 Всички дейности по договора са успешно изпълнени в предвидения срок. 

Заложените индикатори и цели по проекта са постигнати. 

 Представен е финален отчет от бенефициента, който е верифициран от УО 

на 09.05.2016 г. 

 От началото изпълнение на проекта до 15.05.2016 г. са извършени 

плащания на обща стойност 5 006 296.90 евро, в резултат на 

верифицирани 28 междинни отчетa и извършено авансово плащане по 

проекта.  

 

 

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 договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

са предвидени 16 дейности със срок на изпълнение до 31.12.2015 г.. 

 

 С допълнително споразумение 11 от 17.11.2015 г. е отпаднала Дейност 12. 

Част от дейностите по договора са изпълнени частично, не е изпълнена 

Дейност 13. Въпреки това, заложените индикатори и цели по проекта са 

постигнати. 

 

 Представен е финален отчет от бенефициента, който е верифициран от УО 

на 09.05.2016 г. 

 

 От началото на проекта до 15.05.2016 г. са извършени плащания на обща 

стойност 547 263.86 евро, в резултат на верифицирани 2 междинни отчетa 

и един окончателен отчет.  
 

Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението 
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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 

Управляващия орган 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“ 
 

 Изпълнението на проекта е приключено на 18.12.2015 г. 

 Изпълнени са всички дейности, с изключение на Поддейност 4.4. Разработване, 

внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на 

пазара, която  не е изпълнена и Поддейност 4.5. Ограничени строително-

монтажни работи и закупуване на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с 

цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на 

изпитвателното оборудване, необходимо за предоставянето на по-качествени 

дейности и услуги за бизнеса, която е изпълнена частично. Целите на проекта са 

постигнати. 

 Представен е финален отчет, който е верифициран от Управляващия орган на 

04.05.2016 г. 

 От началото на проекта до 15.05.2016 г. са извършени плащания на обща 

стойност 2 275 393.53 евро, в резултат на верифицирани 9 междинни отчетa и 

един окончателен. 

 

 

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“ 
 

 Изпълнението на договора е приключено 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.   

 

 Представен е финален отчет по проекта, който е верифициран от 

Управляващия орган на 17.12.2015 г. 
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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 

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. 

 През периода 01.11.2015 г. - 15.05.2016 г. са изготвени и представени от 

бенефициента 3 броя междинни отчети и финален технически и 

финансов отчет по проекта. Верифицирани са пет броя отчети в размер 

на 5 052 277.78 лв.  

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  

26 

 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. 

 През периода 01.11.2015 г. - 15.05.2016 г. е изготвен и представен от 

бенефициента финален технически и финансов отчет по проекта. 

Верифицирани са  финансови средства в размер на  3 123 526.02 лв. 



 
 Излъчени материали по договори с електронни медии:  

 

      ноември 2015 

 -  БНР - 23 броя 30“ радио спот и 1 брой радио рубрика; 

 - БНТ 2 - 84 броя 30“ рекламен клип и 5  броя телевизионна 

 10 мин. рубрика. 

 

     декември 2015 

 - БНТ 2 - 10 броя 30“ рекламен клип и 5  броя телевизионна 

 10 мин. рубрика. 

 

 През ноември и декември 2015 г. по сключени договори с 

електронни медии са представени, одобрени и разплатени 

финални отчети на БНР и БНТ 2. 
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Приоритетна ос 5: Напредък по проект BG161PO003-5.0.01-0004  

 

Дейности, осъществени по проекта до края на 2015 г. 
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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 приключил. 

 Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 31.12.2015 г. и е 

подаден финален отчет на 29.02.2016 г. Към настоящия момент тече 

проверката на отчетените дейности и разходи във финалния отчет. 

 Обща сума на усвоените ( отчетени от бенефициента ) средства по 

проекта възлиза на 80 292 579,05 лв. (към дата 31.12.2015 г.), от които от 

страна на УО са верифицирани средства в размер на 32 102 707,27 

лв.(БФП), изплатен аванс 8 044 332,52 лв. или общо получени средства 40 

147 039,79 лв. 

 Анализирана е небходимостта от фазиране на част от дейностите по 

проекта е и подписано допълнително споразумение за фазиране на 

23.12.2015 г. Стойността на средствата за втората фаза са 12,3 млн. лв. 

Втората фаза включва основно дейности по доставка на оборудване за 

целите на проекта и доизграждане на пешеходен мост. 
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Напредък по проекта на „София Тех Парк“ АД (2/2)   

 

  

 Финализирано е 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“. Изграждането на „Експериментариум и посетителски 

център с пешеходен мост“ е разделено на два подобекта, като за втората 

фаза на проекта се предвижда изграждането на пешеходния мост. 

Останалата част от обекта е изградена по настоящия проект.  

 

 Изграден е Лабораторен комплекс с помещения за 11 високотехнологични 

лаборатории  

 

 Проведени са общо 15 събития и специализирани форуми с над 1900 

участници. 
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 В първа фаза, условно наречена „Проектиране“ са предвидени следните 

дейности: изготвяне на ПУП – окончателен проект; изпълнение на 

спасителни археологически разкопки от НАИМ (Национален 

Археологически Институт с Музей при БАН); изработване на 

Инвестиционен проект - фаза Технически проект - заверен от 

Консултанта по ЗУТ и от МЕ; изготвяне на План за управление на 

околната среда по време на строителството - одобрен от  МОСВ и 

извършване на оценка на частите от поземлените имоти в земеделските 

терени и горските терени, засегнати от ПУП-ПП. 

 Към 31.12.2015 г. изпълнението на всички дейности по проекта е 

приключено (Фаза 1). На 26.12.2016 г. е подаден за проверка финален 

отчет. 

 На 10.05.2016 г. до бенефициента е изпратено писмо с информация за 

одобрение на изпълнението на дейностите по проекта и верифициране 

на разходите в размер на 3 437 282,30 лв.  

Напредък по проекта за междусистемна газова връзка 
 

България–Сърбия (1/2)  
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ПЪРВА 
ФАЗА 

• „Изготвен и одобрен ПУП-окончателен проект, 
извършени спасителни археологически разкопки, 
изработен технически проект, изготвяне на план за 
управление на околната среда, отчуждаване на 
поземлени имоти“ - съфинансирана през програмния 
период 2007-2013 г., с бюджет 4 476 665 лева и 
изпълнена до 31.12.2015 г. 

ВТОРА  

ФАЗА        

• „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. 

Напредък по проекта за междусистемна газова връзка 
 

България–Сърбия (2/2)  
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Напредък по инициативата  
 

JEREMIE 



 

ПО 3 - Напредък по Инициативата JEREMIE (1/2)  

34 

 

 С решение на Комитета за наблюдение от 26.11.2015 г. 

продължителността на операциите по 4 от инструментите - фонд за 

рисков капитал, фондове за съфинансиране, гаранционния и 

нисколихвения продукти, беше удължена  най-късно до 31.12.2016 г. 

 

 Към момента периодът за предоставяне на финансиране от 

финансовите посредници е приключил, с изключение на периода по 

гаранционния инструмент (до 30.06.2016 г.  за 4 от 5-те банки). 

 

 Предстои изпълнение на финансови инструменти с рециклирани 

средства. 

 



 
 Резултати: чрез петте финансови инструмента, създадени по 

Инициативата JEREMIE, са подкрепени 9 396 индивидуални 

транзакции на МСП чрез кредити или дялови инвестиции на стойност 

малко над 890 млн. евро (в т. ч. частното финансиране), като 97,8 % от 

тези средства са вече усвоени от крайните получатели. 

 

 Общото усвояване на ресурса по ОПК по Инициативата JEREMIE е над 

100 %, като възлиза на 352 млн. евро.  

 

 Постигнат ливъридж от 2.57 пъти на вложения публичен ресурс. 

 

 Проведени две заседания на Инвестиционния съвет по JEREMIE през 

периода от предишния КН. 
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ПО 3 - Напредък по Инициативата JEREMIE (2/2)  



36 36 

Благодарим за вниманието ! 

 

WWW.OPCOMPETITIVENESS.BG 
 


