
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА 
НАПРЕДЪКА В РЕЗУЛТАТ ОТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПРКБИ 

 

Трето официално заседание на КН 

на ОПИК и на ОПИМСП  
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 Обща информация за физическия и финансов напредък по 

ОПРКБИ 2007-2013;  
 

 Основни проблеми и предприети мерки; 
 

 Изпълнение на програмата по приоритетни оси; 
 

 Изпълнение на индикаторите на програмата и 
индикаторите по приоритетни оси;  
 

 Предприети мерки за мониторинг и оценка;  
 
 Изпълнение на дейности за информиране  и публичност.  

 
 
 

Изготвен съгласно изискванията на Регламенти № 1083/2006 и 
1828/2006: 



Обявени са 38 процедури за предоставяне на БФП на обща 

стойност 1,309 млрд. евро (вкл. JEREMIE) или  113 % от 

бюджета на ОПК; 

 

Сключени са 2 588 договора/заповеди по отделните 

приоритетни оси на програмата; 

 

Общият размер на реално разплатените средства е 1,13 млрд. 

евро или 97 % от бюджета на ОПРКБИ 2007-2013; 

 

Стойността на сертифицираните разходи е 1,519 млрд. евро 

или 88.24 % от бюджета на ОПРКБИ 2007-2013.   

 



Към 
30.09.2016. 
изцяло са 

постигнати и 
надхвърлени 

целевите 
стойности по 
6 от общо 9  

ключови 
индикатори 

на ниво 
оперативна 
програма 



По 3 от ключовите индикатори също е отчетен съществен напредък към края на отчетния период, 
но целевите стойности не са изцяло постигнати:  

 
 

Индикатор 

Степен на 
постигане към 
30.09.2016 г. 

спрямо целевата 
стойност  

Брой проекти за 
сътрудничество 
предприятия-
изследователски 
институции 

74,54 %  
(82 бр. при целева 

стойност 110) 

Брой НИРД 
проекти 

96,72 %  
(266 бр. при целева 

стойност 275) 

Брой проекти в 
подкрепа на 
бизнеса, 
предприемачество
то и новите 
технологии 

 
91,88 % 

(2039 бр. при 
целева стойност 

2219) 



Значителен финансов напредък в изпълнението на ОПРКБИ по отношение на плащанията е 
реализиран през 2013 г., като в този период плащанията нарастват с 114,53% .   
 
Най-висок темп на разплащанията е регистриран през 2014 г., когато те достигат 29,8 % от 
всички изплатени средства по програмата.  
 
2013 г. и 2014 г. са ключови за изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013, като през двете посочени 
години да изплатени общо 51,70% от всички извършени плащания по програмата (без 
инициативата JEREMIE).  



  

 Изпълнението на програмата към 30.06.2016 г.  има 
положителен ефект върху основните 
макроикономически показатели – заетост, 
подобряване на  конкурентоспособността, 
ефективност на предприятията, насърчаване на 
инвестиционната активност. 
 

 Най-сериозен е приноса по показател „частни 
инвестиции“ (2.2%). 
 

 БВП към 30.06.2016 г. е с 1.1 % по-висок в 
сравнение със стойността, която би била постигната 
без изпълнението на ОПРКБИ.  
 

 Инфлацията и частното потребление също са 
повлияни положително с ефекти съответно 0.4 % и  
1.3 % над базисния сценарий.  
 

 Отчетено е нарастване с 1.0 % на износа на стоки и 
нефакторни услуги, вследствие на приноса на 
ОПРКБИ за подобряване на конкурентните позиции 
на българските предприятия.  

Макроикономически 

показатели 

Ефекти към 30.06. 

2016. г.  

БВП 1.1% 

Износ на стоки и услуги 1.0% 

Внос на стоки и услуги 1.3% 

Текуща сметка, % от БВП -0.1 п.п. 

Частно потребление 1.3% 

Частни инвестиции 2.2% 

Заетост (15-64 г.), хил. 1.0% 

Коефициент на 
безработица (15-64 г.) 

-0.5 п.п. 

Средна работна заплата 1.0% 

Инфлация по ХИПЦ 0.4% 

Бюджетен баланс, % от 
БВП 

0.2 п.п. 

Ефекти от изпълнението на ОПРКБИ за 
периода 2007-2016 г. 
                                                                                                                          

 
 Към 30.06.2016 г. е налице положителна промяна по отношение на заетостта (увеличение с 1.0 

%) и коефициента на безработица (намаление с 0.5 п.п.).  
 



Към 
30.09.2016 г. 

изцяло са 
постигнати и 
надхвърлени 

в пъти 
целевите 

стойности по 
всички общо 
9 индикатора  

ПО 1 



Данните за постигнатия финансов напредък показват, че към 30.09.2016 г.: 
 
 договорената БФП по Приоритетна ос 1 възлиза на 127,14 % от общия бюджет на оста – 
сключени 666 договора; 
 изплатените средства (авансови, междинни и окончателни плащания) възлизат на 96,70 % от 
бюджета на оста.  
 



 
 Към 30.09.2016 г. са постигнати и надхвърлени целевите стойности по 5 от общо 9-

те  индикатора по Приоритетна ос 2.  
 

 По 3 от индикаторите към края на отчетния период са отчетени нулеви стойности, 
тъй като се отнасят до изпълнението на проекта за изграждане на газова връзка 
България – Сърбия, фазиран в програмен период 2014-2020.  
 

 



Данните за постигнатия финансов напредък показват, че към 30.09.2016 г.: 
 
 договорената БФП по Приоритетна ос 2 възлиза на 134,88 % от общия бюджет на оста – 
сключени 2 453 договора; 
 
 изплатените средства (авансови, междинни и окончателни плащания) възлизат на 97,12 % от 
общия бюджет.  
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 Отпуснати са общо 5 255 кредита, като са подкрепени 4 365 предприятия по инструмента 
„Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ и 4 058 кредита по „Инструмента, 
предоставящ финансиране чрез споделяне на риска“.   

 
 По всички индикатори е налице преизпълнение/изпълнение в пъти повече на заложените 

индикатори.  
 
  

  

 Към 30.06.2016 г. са 
осъществени 9 471 
индивидуални 
финансирания на МСП 
чрез кредити или дялови 
инвестиции на стойност 
910 млн. евро – над 100% 
от средствата по ОПРКБИ   

 

 Създадени и развити са 5 инструмента за финансов инженеринг. Към 30.06.2016 г. е постигнат 
2,57 лостов ефект на вложения публичен ресурс по линия на ОПРКБИ.    



 В периода на изпълнение на ОПРКБИ 2007-2015 г. по Приоритетна ос 4 са изпълнени общо 7 договора 
за директно предоставяне на безвъзмездна помощ. 

 
 Към 30.09.2016 г. изцяло са постигнати и надхвърлени  целевите стойности на 5 от отчитаните 7 

индикатора. 
 
 Данните за финансовото изпълнение на оста показват, че към 30.09.2016 г. е постигнат значителен 

напредък - стойността на сертифицираните средства възлиза на 37,23% от общия бюджет на ПО 4.  



 

 През 2011 г. е извършена Междинна оценка на изпълнението на процедурите за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на 
ОПРКБИ 2007-2013.   

 

 В периода януари 2012 г. – юни 2012 г. е проведена хоризонтална оценка на 
изпълнението на НСРР, която включва и оценка на приноса на ОПРКБИ 2007-
2013 за постигане целите/приоритети на НСРР.  

   

 През 2014 г. е извършена Независима оценка на постигнатия напредък по 
ОПРКБИ в изпълнение на договор с предмет „Разработване на анализ на 
изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013 и формулиране на препоръки за следващия програмен 
период 2014-2020 г.“  

 

 През 2016 г. (сключен Договор № 76/12.07.2016 г.) стартира извършването на 
“Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието от 
изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013.  

 

 Резултатите от проведените анализи и оценки послужиха за оптимизиране на 
процесите по управление и изпълнение на ОПРКБИ, както и при програмирането на 
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.  

 



Предприети мерки за облекчаване и оптимизиране на процедурите в процеса на 
оценка на проектните предложения: 

Публикуване за обществено обсъждане на проектите на документи за кандидатстване по 
процедурите за предоставяне на БФП;  
 

Възможност за допълнително представяне на изискуемите документи в определен срок и 
намаляване броя на изискваните от страна на кандидатите документи – само документи, 
представляващи изрично условие за допустимост; 
  

Участие на външни оценители в Оценителните комисии, притежаващи специфична 
експертиза;   
 

Възможност за служебна проверка на декларираните от кандидата обстоятелства.   

 

Мерки за улесняване процеса на изпълнение на договорите:  

Извършване на регулярни анализи на постигнатия напредък, вкл. анализ на рискови проекти 
и при необходимост прекратяване или удължаване на сроковете за изпълнение на 
договорите;  
 

Съкращаване на сроковете за разглеждане на отчети, верифициране на разходи и 
извършване на плащания към бенефициентите по ОПРКБИ;  
 

Предоставяне на указания на бенефициентите в процеса на изпълнение и отчитане на 
проектите чрез провеждане на обучения на бенефициенти, осъществяване на срещи с 
представители на УО и публикуване на разяснения на интернет страница на УО на ОПРКБИ.  

 



Организиране и провеждане на информационни събития:  

 В периода на изпълнение на ОПРКБИ са проведени 14 национални информационни кампании, 

включващи общо 137 информационни дни за представяне на програмата.  

 

 Над 19 500 души са участвали в събитията, организирани по линия на ОПРКБИ, от които 115 
представители на медии.   

 

 Проведени са 5 семинара за журналисти с над 80 участници.  

 

 Проведени са 3371 работни срещи и 17 обществени обсъждания.   

 

 Проведени са 33 обучения за бенефициенти по процедури за предоставяне на БФП по ОПРКБИ 2007-
2013,  като са обхванати над 900 фирми-бенефициенти.  

 

 Излъчени са общо 651 ТВ и радио репортажи; осъществени са 10 857 публикации в пресата и 
интернет; реализирани 21 538  излъчвания на 30-секундни рекламни спота за ОПРКБИ.   

 

В резултат на проведените информационни събития в периода на изпълнение на програмата 
е постигнато следното:  

 ОПРКБИ се изкачва до четвърто място в класацията по познаваемост в сравнение с останалите 
оперативни програми с дял на чувалите от 45.3% от населението или ~2 852 000 души; 

 

  ОПРКБИ е програмата, осъществила най-висок ръст в познаваемостта (59.8%) за целия период на 
изпълнение на програмата.  

 



 
 

Предложение за решение на КН  

 
Одобрява проекта на Окончателен доклад  

за изпълнението на  

ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007-2013 за периода 

2007 – 2015 г. и дава съгласие за финализирането 
му и последващо съгласуване в рамките на 

писмена процедура  



 

 

 

Благодаря за вниманието!  


