Годишен доклад за изпълнението на ОПИК
2014-2020 за 2016 г.
Четвърто официално заседание на КН на ОПИК
и на ОПИМСП
Банско, 12.05.2017 г.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката

Годишен доклад за изпълнението - цел
„Инвестиции за растеж и работни места“
Изготвен съгласно изискванията на: Регламент (ЕС) №
1303/2013 ― чл. 46, чл. 50 и чл. 111; Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/207 и Регламент (ЕС) № 821/2014
 Преглед на изпълнението на оперативната програма – ключова
информация.
 Изпълнение на програмата по приоритетни оси.
 Изпълнение на общите и специфични за ОПИК показатели.
 Оценка на изпълнението на оперативната програма.
 Резултати от мерките за информиране и публичност.
 Предприети действия за изпълнение на предварителните
условия.
 Прилагане на интегрирания подход за териториално развитие.

Общ преглед на напредъка в изпълнението на
ОПИК 2014-2020 г. към 31.12.2016 г.
 Обявени са 17 процедури за предоставяне на БФП, от които 6 процедури
за подбор, 6 чрез директно предоставяне, 1 процедура за финансови
инструменти и 4 бюджетни линии.

 Сключени

са общо 749 договора с общ размер на предоставената БФП

456.2 млн. лева и 459,6 млн. лв. по финансово споразумение с ФМФИБ.

 Общ размер на изплатените средства: 252 631 440.53 лв. или 10.17 %
от бюджета на ОПИК.

 Осъществени

231 проверки на място за верификация на отчети и

искания за плащане; разгледани 473 отчети/искания за плащане.

 Стойност на сертифицираните средства: 165 859 620.71
бюджета на програмата.

или 6.68 % от
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Напредък в постигането на етапните цели от
Рамката за изпълнение на ОПИК 2014-2020
към 31.12.2016 г.
Индикатор
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Брой на предприятията, получаващи подкрепа
Приоритетна ос 2

Напредък в постигането на етапните цели от
Рамката за изпълнение на ОПИК 2014-2020
към 31.12.2016 г.
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Сертифицирани разходи
Изградена междусистемна газова връзка
България - Сърбия

Постигнати резултати по стойностите на
индикаторите за резултат по ОПИК към 31.12.2016 г.
По 3 от индикаторите за резултат целевите стойности са постигнати и
надминати.
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Отчетени са конкретни стойности по индикаторите за изпълнение по
Приоритетна ос 2, ИП 2.2. “Капацитет за растеж на МСП”. Напредъкът в
постигането на целевите стойности се движи между 8% и 13,63%.
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Годишен доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020
2016 г.
Финансови инструменти към 31.12.2016 г.
 235 млн. евро за финансови инструменти по ПО1, ПО2 и ПО3
 85 млн. евро – дългови инструменти
 150 млн. евро – дялови инструменти

 Сключено

финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България“ ЕАД на стойност 459 620 050 лв.

 Актуализирана

Инвестиционна стратегия за изпълнение на финансови
инструменти по ОПИК 2014-2020 и изготвен Бизнес план.

 Одобрени са Методология и критерии за подбор на операции по 4 ФИ.
 Стартирани са пазарни консултации за избор на финансови
посредници за изпълнение на ФИ за дялови/квази-дялови инвестиции
„Фонд за технологичен трансфер“.

Мерки за информиране и публичност
ОПИК 2014-2020 г.
Организиране и провеждане на информационни събития:
 От началото на изпълнение на ОПИК 2014-2020 са проведени 14 информационни
събития, сред които: 2 информационни кампании (8 дневни); 1 информационен
ден за енергийни одитори; 4 обучения на бенефициенти, сключили договори за
БФП; 5 официални връчвания на договори за БФП.

 Над 5179 души са участвали в събитията, организирани по линия на ОПИК.
 Изработени и разпространени са 6 бр. видео и 6 бр. аудио клипа.
 Разпространени са над 11 000 бр. печатни информационни материали за ОПИК.
 Регистрирани са над 1 235 724 уникални посещения на новата интернет страница
на ОПИК: www.opic.bg.
 Предстои сключване на договори за провеждане на социологически проучвания
за измерване имижда на ОПИК сред целевите групи и за оценка на Годишните
планове за действие в изпълнение на Комуникационната стратегия на ОПИК.

Промени във връзка с получени бележки от
членове на КН на ОПИК
 Допълнена информацията по т. 3.1. „Преглед на изпълнението на

приоритетни оси“ от Доклада в частта, касаеща изпълнението по
Приоритетна ос 4 – представено е описание на идентифицираните
трудности и проблеми, свързани с нейното изпълнение – Дирекция
„Централно координационно звено“, Министерски съвет.
 Извършена редакция по отношение на представените в Доклада данни
за общо сертифицираните разходи по програмата – Дирекция
„Национален фонд“, Министерство на финансите.
 Извършена корекция по отношение на представените данни за общия
размер на сертифицираните разходи - Дирекция „Национален фонд“,
Министерство на финансите.
 Добавена информация за размера на сертифицираните разходи по
Приоритетни оси 1 и 2 в т. 11 „Оценка на изпълнението на ОП“ от
Доклада - Дирекция „Национален фонд“, Министерство на финансите.

Годишен доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020
2016 г.

Предложение за Решение на КН на ОПИК:

Одобрява предложения проект на Годишен доклад
за изпълнението на ОПИК 2014-2020 за 2016 г. и
дава мандат за извършване на промени във връзка с

отчитането

на

предварителните

условия

преди

изпращането на доклада в Европейската комисия

www.opic.bg
Благодаря за вниманието!

