Напредък в изпълнението
на ОП „Конкурентоспособност“

14-то заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност“
Правец, 12.06.2014 г.
Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“
Министерство на икономиката и енергетиката

1

Основни въпроси


Общ напредък в изпълнението към 31.05.2014 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 инициативата “Джереми”
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Общ преглед на изпълнението към 31.05.2014
 Стартирани 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 1,183
млрд. евро или 102 % от бюджета на ОПРКБИ;
 Общият размер на разплатените средства е 763 млн.
евро или 66 % от бюджета на ОПРКБИ и 65 % от
размера на договорените средства по оперативната
програма.
3

Брой договори / договори с окончателни плащания
приоритетни оси 1 и 2
(брой, кумулативно)

3005
Сключени договори

2800

Приключени договори / окончателни плащания

2225

1453

1369
739

1228
746

739
398

315
0 0

0

2007

2008

11
2009

162
2010

2011

2012

2013

2014
4

Размер на договорените средства

П. ОС

Общ бюджет
(MEUR)

Договорени
средства към
31.05.2014 г.
(MEUR)

Дял от
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Средства за
договаряне до
края на
програмния
период (MEUR)
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период (MEUR)
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Размер на разплатените средства

ПО

Общ
бюджет
(MEUR)

Договорени
средства към
31.05.2014 г.
(MEUR)

Разплатени
средства към
31.05.2014 г.
(MEUR)

Дял от
общия
бюджет (%)

Дял от
договорените
средства (%)
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Риск от загуба на средства

 За да не бъдат загубени средства по ОП съгласно
правилото N+2 през 2014 г. следва да бъдат разплатени
средства в размер на 376 млн. лв.
 От началото на 2014 до 31.05.2014 г. са изплатени 179
млн. лв. или 48 % от идентифицираната сума
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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
 Увеличен е бюджета на процедура 1.1.07 «Внедряване на
иновации в предприятията» с над 150% спрямо първоначалния
бюджет (88 012 350 лв.) в резултат от което са сключени 224
договора със стойност на БФП 224 775 290 лв.
 Приключило е изпълнението на процедура 1.1.02 „Подкрепа за
внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и
услуги” – крайните срокове за изпълнение на останалите
процедури са през 2014 г. и 2015 г.

 В процес на изпълнение са 511 проекта по общо 9 процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова, което е повече от
проектите изпълнявани към момента по приоритетна ос 2.
 Приключили са общо 83 договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (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
 Увеличен е бюджетът на процедура 2.4.02 „Подкрепа за развитието
на клъстерите в България” с 10 млн.лв (първоначален бюджет 19
558 300 лв.), сключени 27 договора;
 Продължава сключването на договори по процедура 2.3.02
“Енергийна ефективност и зелена икономика”. Към 09.06.2014 г. са
сключени 342 договора с обща стойност на БФП – 220 447 363 лв.
 Приключила е оценката и е издадено решение на РУО по
процедура 2.1.14 "Технологична модернизация в МСП"
 8 от общо 19-те обявени процедури за предоставяне на БФП са
приключили – крайните срокове за всички останали процедури са
през 2014 г. и 2015 г.
 В процес на изпълнение са 491 проекта по 11 процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 Приключили са 1370 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”
 Изпълнени са 17 от 22 дейности, предвидени за изпълнение в договора
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП);
 В края на 2013 г. са обявени две обществени поръчки по реда на ЗОП с
предмет:
•

•

„Медийна кампания на България в ЕС, САЩ и Азия с цел привличане на
чуждестранни инвестиции” и
„Организиране на международни инвеститорски форуми в страни с потенциален
интерес за директни инвестиции в България“

Решението за избор на изпълнител и по двете процедури се обжалва;
 Удължен е срокът за изпълнение на договора за директно
предоставяне на БФП до 26.12.2014 г.;
 В периода 01.11.2013 г. – 31.05.2014 г. са подадени 9 броя междинни
отчети. От тях са верифицирани и платени от ДО 6 броя, на обща
стойност 4 101 189,64 лв.
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Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението
Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП
проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”
 Регистрирани са над 1 400 потребителя в националния експортен интернет портал,
разработен по проекта;
 Проведени са 38 обучения и семинари на фирми относно възможностите за
реализацията им на международни пазари и придобиване на умения за работа на
тези пазари;
 Проведени са 6 търговски мисии;
 Проведени са 15 международни изложения;
 Издадени са 16 информационни брошури за популяризиране на българския бизнес на
международните мероприятия и са разработени 15 продуктови пазарни проучвания;
 Проведени 5 информационни срещи в страната и 1 междинна пресконференция във
връзка с изпълнение на дейностите по визуализация и публичност на проекта;
 Удължен е срокът за изпълнение на договора за директно предоставяне на БФП до
22.04.2015 г.
 В периода 01.11.2013 г. – 31.05.2014 г. са подадени 11 междинни отчети.
Верифицирани и платени са 4 междинни отчета на обща стойност 2 366 302 лв.
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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”
Изготвени информационни публикации в национален ежедневник за популяризиране
дейностите на БИМ. Разработени учебни материали за специализирани курсове за
представители на бизнеса в областта на метрологията и проведени обучения за
бизнеса;
Изработeн и доставен видео клип с презентация на дейността на БИМ;
Доставено метрологично и техническо оборудване за БИМ;
Обявена първа обществена поръчка по ЗОП за 2014 г. за доставка на
специализирано оборудване за БИМ;
Подготовка на технически спецификации за обявяване на втора обществена
поръчка по ЗОП за 2014 г. за доставка на оборудване за БИМ;
Удължен е срокът за изпълнение на договора за директно предоставяне на БФП до
30.06.2015 г.;
В периода 01.11.2013 г. – 31.05.2014 г. са подадени 6 междинни отчета.
Верифицирани и платени са 8 междинни отчета на обща стойност 933 960.72 лв.
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Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"
проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на
акредитацията”
 Доставени и монтирани са UPS система и ИТ оборудване за обучителния център и
за приемната на ИА БСА;
 Проведени са 2 консултации/обучения за повишаване компетентността на
експертите, ангажирани в процеса по акредитация;
 6 представители на ИА БСА са участвали в 5 срещи, комитети, работни групи и
конференции;
 Всички обществени поръчки свързани с изпълнението на проекта са обявени, с
изключение на процедурата за “Извършване на проучване на качеството на
предоставяните от акредитираните от ИА БСА органи за оценка на съответствието
услуги, чрез междулабораторни сравнения“, прекратена поради липса на подадени
оферти;
 Удължен е срокът за изпълнение на договора за директно предоставяне на БФП до
01.04.2015 г.;
 На 24.03.2014 са настъпили структурни промени в ИА БСА и предстои смяна на
екипа за организация и управление на договора за директно предоставяне .
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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;
 Извършен е одит по проекта и е изготвен доклад с фактически констатации;
 За периода 01.11.2013 г. до 31.05.2014 г. Бенефициентът е представил един
междинен отчет, който е верифициран и финален отчет, който е в процес на
верификация от страна на ДО.
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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“
 Заложените дейности по проекта са 4 броя, като по дейност 4 са предвидени за
изпълнение 5 поддейности. Към отчетния период всички дейности се изпълняват
съгласно предварително заложения план.

 В процес на разработване и/или на възлагане са 3 обществени поръчки.
 През отчетния период е извършен последващ контрол на 3 броя проведени
процедури за избор на изпълнител (сключени договора).
 Подписано е 1 допълнително споразумение към договор за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, във връзка с оптимизиране изпълнението на
проекта.
 През периода 01.11.2013 г. - 31.05.2014 г. е внесен и верифициран от ДО един
междинен отчет.
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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“
 Проведена е обществена поръчка и е сключен е договор с Консорциум „Пиар
Груп“ по дейност 13 „Визуализация и публичност“. Разработени са дизайни на
интернет банер, обозначителни табели и постоянна обозначителна табела;
 По обявената обществена поръчка за избор на изпълнител по дейност 10
„Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за
предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по
изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени
поръчки“ е избран изпълнител и предстои сключване на договор.
 Предстои провеждане на 7 обществени поръчки.
 Редовно се провеждат работни срещи на екипа за организация и управление на
проекта.
19

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:
 За компенсиране на генерираните забавяния в изпълнението на проектите ДО предприема
следните мерки:
• С решение РД-16-264 от 28.02.2014 г. ДО предоставя възможността да бъде удължен срока
допълнително на индивидуалните проекти с до 16 месеца;
• След проведени срещи с бенефициентите и представени задълбочени анализи от тяхна
страна, ДО одобри удължаване на срока за изпълнение на проектите с до 16 месеца (БИМ,
БАИ, ИАНМСП, БСА).
 За овладяване на финансовите затруднения:
• Предоставяне на 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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 Напредък по проекта за София Тех Парк
 Напредък по проекта за междусистемна газова връзка
България – Сърбия
 Напредък в изпълнението на Приоритетна ос 3
 Инициативата “Джереми”
 Процедура на директно предоставяне „Подкрепа за инициативи на
фондове за първоначално финансиране“
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Напредък по проекта за София Тех Парк (1/3)
 Изпълняват се дейности, свързани с изграждането, функционирането и
промотирането на научно-технологичния парк;
 Подготвят се документи за изграждането на обектите, разчиства се терена на
обекта и се извършват съгласувателни процедури и кореспонденция по
урегулирането на обекта;
 Подготвят се и се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнители:
 планираните шест поръчки за инженеринг (проектиране и изграждане) по
проекта за обекти “Площадкова техническа инфраструктура и парк“, “Бизнес
инкубатор“
и “Иновационен форум“,
“Лаборатории
и офиси“
и
“Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“ са обявени и са
на различен етап;
 сключени са 2 договора с изпълнители за инженеринг на обекти “Лаборатории
и офиси“ и “Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“;
 сключени са 13 договора с изпълнители във връзка с изпълнението на
проекта;
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Напредък по проекта за София Тех Парк (2/3)
 Проведени две заседания на „Научно-експертния съвет“ по проект „Научнотехнологичен парк“;
 Сключен още един меморандум за сътрудничество с ВУЗФ (Висше училище по
застраховане и финанси), с цел устойчивото изпълнение на проекта и
изграждането на „Научно-технологичния парк“;
 Получено е одобрение на кандидатурата на София Тех Парк от Международната
асоциация на технологичните паркове (IASP) и от м. май 2014г. „Научнотехнологичния парк“ е асоцииран член на IASP;
 Проведено е първо събитие (20.05.2014г.) по проекта - Индустриален панел на
тема: "Патенти, интелектуална собственост и технологичен трансфер";
 Подписано едно допълнително споразумение по договора за БФП, експерти от ДО
са проверили 12 проведени обществени поръчки, извършени са 2 проверки на
място и е одобрена една актуализация на списъка с обществени поръчки по
проекта.
 Представен в ДО първи междинен технически и финансов отчет по проекта за
периода от 08.06.2012г. до 10.01.2013г., като предстои да бъде подаден и втори
междинен отчет;
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Напредък по проекта за София Тех Парк (3/3)
 Процедура по пре-нотификация на мярката за съответствие с изискванията за
държавни помощи:
 В периода на докладване са проведени две от общо три срещи в ГД
„Конкуренция“ в рамките на процедурата по пре-нотификация на мярката за
„София Тех Парк” за съответсвие с правилата за държавни помощи;
 Съществува възможност за положително приключване на процедурата в
рамките на месец юли 2014 г.
Дейностите се извършват в съответствие с графика, но анализ на напредъка
показва забавяне в цялостното изпълнение на проекта, което може да
застраши успешното му изпълнение.
Предприети са мерки за фазиране на проектните дейности в ОПК и ОПИК.
Създадена е работна група от експерти, която разглежда възможни варианти
за разделяне на проекта на две фази.
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Напредък по проекта за междусистемна газова връзка
България–Сърбия (1/2)
 Предприети са действия за намаляване на риска от загуба на финансови
средства по проекта (48 млн. евро)
 Със Заповед № РД-16-536/22.04.2014 г. на Ръководителя на УО приключи
дейността по фазиране на проекта. Действията по фазирането са
предприети съобразно Специфичните правила за разделяне на етапи на
неголеми проекти в рамките на два програмни периода, съгласно
Решение на Комисията от 20.3.2013 година за одобряване на Насоки
относно приключването на оперативните програми.
 Извършват се дейности, свързани с подготовката на документи за
изграждането на обектите.

 Подготвят се и се провеждат 3 обществени поръчки за избор на
изпълнители.
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Напредък по проекта за междусистемна газова връзка
България–Сърбия (2/2)

ПЪРВА
ФАЗА

ВТОРА
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 8 210
015,62 лв.
• „Изграждане и въвеждане в експлоатация на
обекта, строителен и авторски надзор и одит“,
която да бъде съфинансирана през програмния
период 2014-2020г. – с бюджет 84 432 845,42 лв.
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Приоритетна ос 3 - Напредък по Инициативата JEREMIE
 Общо усвояване по Инициативата над 55 %, година и половина преди края на
периода за предоставяне на финансиране
 Успешно приключване (при 97% постигнат портфейл) на първия стартирал
инструмент (Гаранционен фонд)
 Предстоящо подписване на оперативни споразумения с избраните два фонд
мениджъра (Empower Capital и BlackPeak Capital) по инструмент Фонд(ове) за
коинвестиране
 Преговори между МИЕ и ЕИФ за удължаване на мандата на ЕИФ да
представлява МИЕ в управлението на Мецанин фонда след 2015 г. по искане на
частните инвеститори
 Резултат: пет работещи финансови инструмента, като шестия – Мецанин фонд
предстои да стартира
 Проведени две заседания на Инвестиционния борд
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Финансови
инструменти

Финансови
посредници
(18)

Бюджет
/ 852 млн.
EUR/

Общ

дългови

Гаранции,
покриващи загуби на
портфейл от заеми

Инструмент
предоставящ
финансиране с
елемент на споделяне
на риска

дялови

Инструмент за
промотиране на
предприемачеството
и предоставяне на
първоначално
финансиране

CIBank,
Procredit bank,
Raiffeisen bank,
Unicredit Bulbank,
United Bulgarian Bank - UBB

Allianz Bank,
First Investment Bank,
Procredit bank,
Societe Generale,
UniCredit Bulbank,
Raiffeisenbank, DSK

301

400

ОПК

60, 2

200

Eleven,
LAUNCHub

21

Фонд за рисков
капитал

NEVEQ II

20,4

14,3

Фонд(ове) за
коинвестиране

Empower Capital,
BlackPeak Capital

50 +
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Мецанин фонд

Bulgaria
Mezzanine
Fund

60

Напредък към 31.05.2014 г.
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•
•
•
•
•

Усвояване 97 %

•
•
•
•

Усвояване 63 %

•

Над 52% понижение на пазарните лихви

•
•
•
•

Усвояване над 40 %

•

Подписани предварителни споразумения за инвестиции с 3 технологични компании

•

Финализиране на оперативните споразумения и предстоящо подписване с избраните
два фонд мениджъра - Empower Capital и BlackPeak Capital

•

Подготвят се първите инвестиции по инструмента

Над 4,636 гарантирани кредити на стойност 291 млн.евро
Финансиране на 173 млн.евро нови инвестиции на МСП (дек., 2013)
Средна обезпеченост на портфейла от 48%
1.4 % загуби в гарантирания портфейл

Над 1,924 кредити за 252 .3 млн.евро
Финансиране на 126 млн.евро нови инвестиции на МСП (дек., 2013)
Усредненa лихва от 4 % на портфейла към м. декември 2013 г. спрямо 8.25% пазарна
лихва

Финансиране на 110 стартиращи иновативни предприятия на стойност над 7 млн. евро
Създадени над 250 работни места в компаниите (дек., 2013 г.)

Привлечени над 4 млн. евро допълнителни частни инвестиции от международни
бизнес ангели и VC фондове

Успешно набиране на 30 млн. евро частен капитал - ЕБВР – 15 млн. евро, Черноморската
банка – 10 млн. евро, Други инвеститори – 5 млн.евро и обсъждане на решение във връзка
с искането на частните инвеститори за стабилност на ДЖЕРЕМИ управлението след 2015 г.
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чрез представителство на МИЕ от страна на ЕИФ във фонда.

Приоритетна ос 3 - Процедура „Подкрепа за инициативи на
фондове за първоначално финансиране“



Дата на обявяване: 04.11.2013 г.



Бюджет на процедурата – 1 564 664 лв.



Минимален размер на помощта - няма



Максимален размер на помощта - 782 332 лв.



Краен срок за кандидатстване - 20.12.2013 г.; получени са общо 2 проекта.



Допустими кандидати – финансовите посредници по инструмента за
промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално
финансиране – LauncHub и Eleven.



Сключени договори – 2 договора с безвъзмездна помощ (20.05.2014 г.) на
стойност 1 545 911,37 млн. евро.



Срок за изпълнение на договорите - не по-късно от 30.09.2015 г.
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Благодарим за вниманието !

WWW.OPCOMPETITIVENESS.BG
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