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Общ преглед на изпълнението на ОПРР към 20.05.2013г.
 Публикувани 48 схеми за предоставяне на БФП на обща стойност
3,131 млрд. лв. или 100 % от бюджета на ОПРР (3,131 млрд. лв.)
 Брой подадени проектни предложения – 1 893
 Общ брой сключени договори – 1 038 с общ размер на
предоставената БФП – 3,007 млрд. лв. или над 96% от бюджета
на ОПРР
 Общ размер на плащанията по договори – 1,316 млрд. лв. или
44% от размера на договорираните средства и 42% от бюджета
на ОПРР
 Към края на 2013 г. очакван брой сключени договори – 1 116 с
общ размер на БФП 3,131 млрд. лв. или 100 % от бюджета на
ОПРР
 Към края на 2013 г. очакван размер на плащанията – 1,947 млрд.
лв. или 64% от размера на договорените средства и 62% от
бюджета на ОПРР

Финансово изпълнение на ОПРР към 20.05.2013г.
% Плащания/Бюджет

% Договорeни/Бюджет
100%

98%

96%

% Плащания/Договорени
96%

97%

100%
90%

69%

80%

59%

70%

54%

40%
30%
20%
10%
0%

55%
44%

60%
50%

60%

40%

40% 42%

38%
28%

28%
27%

Изпълнение на приоритетна ос 1 в рамките на агломерационните
ареали (млн.евро) към 20.05.2013г.

Успешни примери на ключови инвестиции

 Интегриран градски транспорт

 Инициатива JESSICA
 Рехабилитация/реконструкция на второкласна и третокласна
пътна мрежа
 Деинституционализация на децата в България
 Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради

Предизвикателства при изпълнение на правилото
N+2/N+3 (1)
Изпълнение на прогнози в системата Лотар на ЕК
Прогноза за верифицирани разходи към 31.12.2013 – 1,613 млрд. лв. -ЕФРР
Верифицирани разходи към 20.05.2013– 863 млн. лв. - ЕФРР или 53 % от
прогнозата
Прогноза за сертифицирани разходи към 31.12.2013 – 1,335 млрд. лв. - ЕФРР
Сертифицирани разходи към 20.05.2013 – 805 млн. лв. - ЕФРР или 60 % от
прогнозата
Остатък за сертификация до края на 2013г. – 528 млн.лв. - ЕФРР

Предизвикателства при изпълнение на правилото
N+2/N+3 (2)
Потенциален риск от загуба на средства:
- Оптимистичен – 143 млн. лв. ЕФРР
- Песимистичен – 241 млн. лв. ЕФРР
- Подадени искания за плащане в обработка – 114 млн.лв.
Причини за установения риск:
•забава на изпълнението в резултат от стартирали съдебни производства и
административни обжалвания на процедурите за избор на изпълнители;
•сигнали за нередности, водещи до налагане на финансови корекции
•забава на реализацията на проектните дейности вследствие на късно
стартиране на тръжните процедури или текущо прекратяване на същите;
•незадоволителното качество на физическото изпълнение на
инфраструктурните проекти, водещо до забава на верификацията;
•недостатъчната активност от страна на бенефициентите в процеса по подаване
на регулярни искания за плащане към УО.

Предприети стъпки за намаляване на риска
Към м.януари 2013 г. – установени рискови проекти – 237 бр. на
стойност 741 млн.лв. (41%) от всички проекти в изпълнение – 1,808
млрд.лв.
 Проведени съвместни срещи с всеки бенефициент с рискови проекти
и изготвен индивидуален план за действие за минимизиране на риска
 Регулярен мониторинг по изпълнението на проекти по ОПРР
Постигнат резултат: към м.май 2013г. – извършена актуализация на
анализ на изпълнението на проектно ниво:
515 договори в изпълнение на стойност 1,727 млрд.лв.
Рискови проекти (без сключени договори с основни изпълнители до 10
месеца от датата на сключване на ДБФП) – 84 бр. на обща стойност
158 млн.лв. (9%) – над 4 пъти намалeние на рисковите проекти

Актуализация на анализ на проектно ниво
Високо рискови проекти – без сключени договори с основни
изпълнители над 10 месеца от сключване на договора за БФП –
84 бр. на обща стойност 158 млн.лв.
Рискови проекти – проекти без сключен договор с основен
изпълнител – 11 бр. на стойност 53 млн.лв.
Проекти със сключени основни договори, но без подадени междинни
плащания – 206 бр. на стойност – 889 млн.лв.
Проекти с добро изпълнение и регулярно подавани искания за
плащане – 214 бр. на стойност – 627 млн.лв.

Актуализация на анализ на проектно ниво

Проекти на бенефициенти – общини

Проекти на конкретни бенефициенти

Високо рискови – 61 договора на
стойност 128 млн.лв.
(общинска образователна,
инфраструктура, иновативни културни
събития, общински болници, превенция от
наводнения, туристически атракции)

Високо рискови – 23 договора на
стойност 30 млн.лв.
(държавна образователна, културна,
социална инфраструктура, национален
туристически маркетинг)

Рискови (без основен договор с
изпълнител) – 11 бр. на стойност 53
млн.лв.
(общински болници, социални жилища)
Рискови (без подадени плащания) –
177 договора на стойност 684 млн.лв.

Рискови (без подадени плащания) –
29 договора на стойност 205 млн.лв.

Стъпки за преодоляване на риска от прилагане на
правилото N+2/N+3
Изготвени и анализирани варианти за действие, като най-приложим за
минимизиране на риска – следните варианти:
След провеждане на допълнителни срещи с бенефициенти прекратяване на договори за БФП по високо рискови проекти, като на
тяхно място се включват за финансиране:
- голям проект по смисъла на чл.39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета от 11 юли 2006г.
- изпълнени проекти с национално финансиране, които отговарят на
приоритетите, целите и бенефициентите на ОПРР (области – градска
среда, образователна инфраструктура, социална инфраструктура и
др.)

Ефект от изпълнението на ОПРР към 20.05.2013г. (1)
 Брой приключени проекти – 361

Драматичен театър - Варна

 Ремонтирани/реконструирани сгради
на образователна, социална и културна
инфраструктура – 596 сгради
 Население, повлияно от обновените
сгради на образовтелна, социална и
културна инфраструктура – над 1,8
млн.души
 Рехабилитирани/ реконструирани
пътища – 514 км
 Площ на свлачища, които са укрепени
и/или на които е изградена контролно
измервателна система – над 1,16 млн.
кв.м.

--

Русенска опера
ТУ- София

Кърджали

Ефект от изпълнението на ОПРР към 20.05.2013г. (2)
 Население, облагодетелствано от
укрепване на свлачища – над 622 хил.
души
 Подобрена паркова среда, озеленени
площи, детски площадки – над 2,7 млн.
кв.м.
 Население, облагодетелствано от
обновена градска среда – над 2,9 млн.
души

Червената църква - Перущица

 Изградени/рехабилитирани пешеходни
зони, велоалеи, тротоари – над 715 хил.
кв.м.
 Осигурени паркоместа в близост до
възловите транспортни точки на
периферните градски зони – 2842 бр.

Хасково – Градска среда
Хасково - Градска среда

Подобряване ефективността на работа на УО
Осъществен избор на нова сграда (бул. „Тодор Александров” №109) с
нетна ползваема площ от 2000 кв. м.
Цел: гарантиране на нормалното и успешно осъществяване на всички
работни процеси, обвързани с изпълнението на ОПРР, по-ефективна
работа на УО и подготовка за следващия програмен период.
22.01.2013 г. - сключен договор за наем на 22.01.2013 г. и осъществено
поетапно пренасяне на оборудването и състава на дирекцията при
непрекъснат работен режим по изпълнението на ОПРР.
12.02.2013 г. – проведено официално откриване на новия офис на ГД
„ПРР“ в присъствието на представители на Европейската комисия и
съгласно изискванията за информация и публичност.

Действия по информация и публичност
 3 официални церемонии по
подписвания на договори;
 12 публикации в печатни медии по
проект “Осигуряване на прозрачност
на процеса по изпълнението на ОПРР
и популяризирането й чрез
електронните и печатни медии”;

 Официално откриване на нов офис на ГД
“Програмиране на регионалното развитие”
 Провеждане на 2 заседания на тематичната
работна група за ОП “Региони в растеж” 20142020;
 Oбучение за електронно кандидатстване по
схема "Подкрепа за интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие ІІ“.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Деница Николова
Ръководител на Управляващия орган на ОПРР
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
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