31.03.2017 г.

Преглед на изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020,
които не са изпълнени или са частично изпълнени към момента
Неизпълнени Общи предварителни условия (ОПУ)
Сектор Статистически системи (ОПУ 7.)
ОПОС
Определяне на базови и целеви стойности на показатели за резултат, въз основа на
план за действие, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния
въздух“ на ОПОС 2014-2020 г.

Април 2017 г.

НСИ
УО на ОПОС

Представителят на НСИ в ТРГ по ОПОС е запознат с обсъждането на индикатора за
резултат по приоритетна ос 5, като НСИ ще участва при определянето на
методологията по отношение на базовите стойности на индикатора.
Планът за действие е в процес на изпълнение от УО на ОПОС. Въз основа на него ще
бъдат предложени индикаторите за резултат, в указания срок.
Планът за действие включва следните дейности:
1.
Анализ на наличните информация и данни от общинските програми за качество
на атмосферния въздух, които са в процес на изпълнение или ревизиране, научна
литература, съществуващ опит и др., с оглед осигуряване на по-прецизна
информация за целите на изчисляване на базовите стойности;
2. Разработване на методология за обработка и оценка на наличните данни, както
и за събиране на нови такива, при необходимост;
3.
Експертен преглед и финализиране на методологията;
4.
Определяне обхвата на мерките, отнасящи се до установяване на базовата
година и изчисляване на базовата стойност (включително събиране на информация,
свързана с количествата на емисиите от източниците на замърсяване, към които ще
са насочени мерките);
5.
Определяне на базова и целева стойност на индикаторите.
Приключено е изпълнението на задачи 1, 2 и 3. Извършен е анализ и е разработена
методология за целите на изчисляване на базовите стойности на индикаторите за
резултат. За изпълнението на задача 3 е използвана допълнителна експертиза, като
е направен експертен преглед на методологията и е изготвено становище с
препоръки.
Текущо е изпълнението на задачи 4 и 5. С цел финализиране изпълнението на Плана
за действие е сключено Споразумение за консултантски услуги със Световната банка,
подписано 28.09.2016 г. и ратифицирано на 08.12.2016 г. Споразумението включва
редица задачи, насочени към управление качеството на атмосферния въздух, сред
първите от които е и подпомагане УО на ОПОС при идентифицирането на обхвата на
мерките, които ще бъдат подкрепени по програмата, както и за установяването на
базовите и целевите стойности на индикаторите за резултатите на ОПОС.
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Напредъкът по действието се комуникира от МОСВ с представители на службите на
ЕК.
Неизпълнени Тематични предварителни условия (ТПУ)
Сектор Наука и иновации (ТПУ 1.1., 1.2.)
ТЦ 1
Приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р.България
2014-2020 г.

Maй 2017 г.

МИ

Maй 2017 г.

МИ

Проектът на ИСИС е одобрен с Решение №761/06.11.2014 г. на МС
Последващите дейности са подробно описани в разработения План за действие за
изпълнение на предварителните условия.
С РМС 857 от 03.11.2015 г. е приет окончателно проекта на иновационна стратегия
за интелигентна специализация. Той е представен и на СИР през м. декември 2015г.
Приключване на консултациите с експерта на ЕК, постигане на договореност относно
изпълнението на препоръките на ЕК и отразяването им в документа На 14 септември
2016 г. е изпратен до Европейската комисия актуален вариант на документа, с
отразени всички бележки на консултанта на ЕК, както и коментарите на партньорите
от ЕК. Очакваме отговор от ЕК. В резултат с консултациите с ЕК бе допълнена беше
системата за мониторинг и оценка на ИСИС чрез включването на индикатори от
ОПНОИР в нея. Актуализираният вариант e изпратен на ЕК.
На 3 и 4 април 2017 г. са проведени срещи между МОН, МИ и ЕК за обсъждани
проектите на Национална пътна карта за научна инфраструктура, на актуализирана
Национална стратегия за развитие на научни изследвания и Иновационната
стратегия за интелигентна специализация, както и текущите и предстоящи свързани
процедури по ОПИК и ОПНОИР. Постигнато е съгласие за подробен график на
дейности, като през м. май 2017 г. трите документа бъдат внесени в МС за одобрение.
Подобряване на организационната структура за управление изпълнението на ИСИС и
координация с оперативните програми









Създаден е Съвет за интелигентен растеж - ПМС 116/12.05.2015 г. Дирекция
„Икономически политики за насърчаване“ към Министерство на икономиката
е определена за оперативно звено
Създаден е Национален икономически съвет, ПМС 74/27.03.2015 г.
Сформирана е МРГ за координация на мерките за развитие на иновациите,
приложните изследвания и НИРД на ОПИК и ОПНОИР, Заповед Р70/19.03.2015 г.
Създадена е „Административна партньорска мрежа“, Заповед РД 16682/12.08.2015г.
Сформирана е „Регионална партньорска мрежа“, заповед Nо РД-161493/28.11.2014 г.
В рамките на „Административна партньорска мрежа“ е обособена група от
членове на мрежата, които са ангажирани с предоставяне на информация за
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всички финансови инструменти, използвани за разработване и внедряване
на иновации, финансирани с национални и европейски средства. Членовете
са изискани с нарочно писмо на министъра на икономиката от май 2016 г.
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.
Стимулиране на частните инвестиции в НИРД

Maй 2017 г.

МИ

Maй 2017 г.

МИ

Подкрепа на български участници в инициативата ЕВРИКА и съвместната
програма ЕВРОСТАРС. Подкрепата е за сметка на НИФ и съгласно правилата
за управление на неговите средства.
 Подписано е споразумение между ИАНМСП и Секретариата на Еврика за
съвместна програма Евростарс-2. Предстои ратификация от Парламента. До
момента е преминала през Правна комисия и комисия по Външна политика.
 По ЗНИ към 31.07.2016 г. са издадени 12 сертификата, от които 10 за
инвестиция клас "А", 1 за инвестиция клас „Б“ и 1 за приоритетен
инвестиционен проект. Пет от проектите се осъществяват във
високотехнологични дейности от сектора на услугите, като единият е за
разширяване на развоен център за разработка и поддръжка на
високотехнологичен софтуер. Издадени са четири сертификата във
високотехнологични дейности от индустриалния сектор.
 По ЗНИ през 2015 г. са сертифицирани 12 проекта (в т.ч. 9 за клас "А", 2 клас
"Б" и 1 за приоритетен ивестиционен проект). 2 от проектите са за
изграждане/разширяване на центрове за научно-изследователска и
развойна дейност за високотехнологични производства и 1 е за разширавяне
на център за научно-изследователска и развойна дейност в областта на
здравеопазването.
Разработени са Нови правила за работа на Националния иновационен фонд с цел
синхронизирането им с правилата за работа по ОПИК и регламент 651. Схемата е
одобрена от МФ и считано от 01 септември до 30 септември е стартирана
информационна кампания. 8-мата сесия на НИФ беше звършена и са подадени 192
проектни предложения с общ размер на заявената субсидия около 15млн. лв.
На 28 септември подписаното между ИАНМСП и Секретариата на инициативата
Еврика споразумение за съвместна програма Евростарс-2 бе ратифицирано от
Народното събрание.
Действието ще бъде изпълнено с въвеждане на мерки в Плана по Действие 7.


Осигуряване на синергия за решаване на националните и регионални
предизвикателства – изясняване на механизма за осъществяване на хоризонтални и
вертикални връзки при реализацията на ИСИС



Сформирана е „Регионална партньорска мрежа“, заповед Nо РД-161493/28.11.2014 г. на Министъра на икономиката
Проведена е среща с Регионалната партньорска мрежа (21.04. 2016 г.)
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Проведена е среща с Административната партньорска мрежа (04 2016 г.)
Участие в регионалните съвети за развитие на ЮЗР, ЮЦР, ЮИР, СЗР (02-04
2016 г.)
Участие в заключителните събития на националната кампания “Успешни
заедно” на Областните информационни центрове – Шумен, Видин, Габрово,
Велико Търново, Стара Загора (05.2016 г.)
Проведени са 6 регионални срещи по инициатива на МИ
Резултатите от изпълнението на Плана за действие на ИСИС са предложени
за обсъждане и на Регионалните съвети за развитие в шестте региона на
Република България: в периода 09-25.06.2015
2 серии от регионални срещи са проведени през 2015 г. съвместно с МОН: за
идентифициране на иновационния потенциал на районите за планиране и
областите в страната и с цел да се планират ефективни мерки по
оперативните програми, адекватни на нуждите на регионите. Съвместно с
МОН са проведени по 2 срещи през юли 2016 г. във връзка с изпълнение на
целите на ИСИС във всеки един от следните региони: ЮЦР,ЮЗР, ЮИР.
На 14.07.2016 г. в София се проведе Национален ден за подкрепа на
синергиите между програмите финансирани със средства от Европейските
структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ и други програми за
насърчаване на научните изследвания и иновации.
Събитието бе
организирано от МИ, МОН и Центърът за съвместни изследвания към
Европейската Комисия. Участие взеха представители на УО на ОПИК и
ОПНОИР, Хоризонт 2020, ЕК, представители от бизнеса, академичните среди,
неправителствени организации и др.
През септември 2016 г. съвместно с МОН са проведени 6 регионални срещи
за
представяне
на
насоките
за
интелигентна
специализация,
идентифицирани в ИСИС и свързаната с тях научна инфраструктура,
съгласно Стратегията за развитие на научните изследвания. В допълнение
бе представена информация за предстоящите конкурсни процедури по
Оперативни програми ОПИК и ОПНОИР и бе потърсена обратна връзка
относно отразяването на националните приоритети в регионалните планове
и/или интелигентна специализация.

Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.
Динамизиране на процеса на предприемаческо откритие, активизиране на връзките
между науката и бизнеса, чрез откриване на специфичните предизвикателства и
начините за тяхното преодоляване

Maй 2017 г.

МИ

Планът за дейностите по ИСИС за предприемаческото откритие е част от ИСИС. Този
план за 2016 г. е разгледан на СИР през м. декември 2015г
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Проведени са информационни дни по региони с представители на науката и бизнеса
за популяризиране на възможностите за финансиране на проектни предложения чрез
европейските програми.
Предстои провеждане на годишни тематични срещи със заинтересованите страни.
Дати за тематичните срещи са насрочени.
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.
Разработване на подробна структура на процеса на мониторинг и оценка

Maй 2017 г.

МИ

Maй 2017 г.

МИ
МОН
МТИТС
МЗХ

Maй 2017 г.

МОН
МИ

Инструментите за реализация на ИСИС ще бъдат обвързани със съответни показатели
за резултати за всяка тематична област, показатели за краен резултат и контекстни
индикатори.
Изпълнението на това действие е свързано с приключване консултациите с експерта
на ЕК. Предвидено е създаване на независимо звено за мониторинг и оценка в
рамките на новата Агенция за икономически растеж.
До реалното стартиране на работата на това звено се предвижда създаването на
временна работна група за мониторинг и оценка в рамките на МИ. Със заповед на
министъра на икономиката от 29,07.2016 г. в Министерство на икономиката, дирекция
„Икономически политики за насърчаване“, отдел „Иновации и предприемачество“, е
създадено временно звено за мониторинг и оценка на ИСИС.
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.
Разработване на многогодишен план с индикативен бюджет на мерките за
реализация на ИСИС
С консултантската помощ на експерта на ЕК е разработен многогодишен план с
индикативен бюджет по цели на ИСИС, под-цели, програми, инструменти, отговорна
институция, източници на финансиране.
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.
Присъединяване на научно-изследователската инфраструктура и научните
приоритети към идентифицираните области в ИСИС в т.ч:
Изготвяне карта на капацитета на България от научноизследователска
инфраструктура,
Актуализиране на Националната пътна карта за научна инфраструктура,
приета с РМС № 569/31.07.2014
Актуализиране на Националната стратегия за развитие на научни
изследвания, приета с РМС № 737/30.10.2014.
МОН извърши картографиране на научноизследователската инфраструктура в
България по отношение на приоритетните направления на ИСИС. Този анализ е
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отправна точка за актуализацията на Националната пътна карта за научна
инфраструктура и Националната стратегия за развитие на научните изследвания.
Извършена е верификация на картографирането с помощта на външни експерти.
Проведени са серия от информационни форуми за комуникиране на картата на
наличния капацитет съгласно приоритетните направления на ИСИС и районите на
планиране в България.
http://151.252.199.37/mon/
http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=232
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=53
На 7 декември 2016 г. в Брюксел се проведе среща между представители на МОН, ГД
„Регионални политики“ и ГД „ Научни изследвания и иновации“. Съгласно
споразумението от срещата, до края на м.януари 2017 г. МОН извърши диагностика
на инвентаризацията на оборудването, SWOT анализи по научни области и
клъстериране по отношение под-приоритетите на ИСИС, като анализът на
диагностиката се включва в актуализирания вариант на Националната пътна
карта за научна инфраструктура и в Иновационната стратегия за интелигентна
специализация.
От друга страна анализът допринася за очакваното комбинирано финансиране на
групите проекти, които попадат в областта на фундаменталните изследвания и имат
очакван образователен и социален ефект, и съответно следва да бъдат
преимуществено финансирани от държавния бюджет.
Проектодокументът ще бъде допълнително обсъден на национално ниво и със
службите на ЕК.
Проектът на РМС за приемане на актуализираната Национална пътна карта за научна
инфраструктура 2022 се подготвя за публично обсъждане и внасяне в МС не покъсно от м. май 2017 г.
МОН предприе действия за актуализация на Националната стратегия за
развитие на научни изследвания на основание разработените към тематичните
области на ИСИС приоритетни направления за специализация. Актуализацията има
за цел да определи, обвърже и синхронизира приоритетите си с тези на ИСИС.
Стратегията е внесена в Народното събрание на 26.10.2016 г. Стратегията е
придружена от Оперативен план за изпълнение за периода 2017-2020 г. и
индикативни инвестиции в изпълнение на мерките и дейностите на Оперативния
план. През м. ноември 2016 г. Министерството на образованието и науката изпрати
писмо до председателя на Комисията по образование и наука към НС с настояване за
спешно разглеждане на Стратегията. Комисията е поискала становище от научната
общност по проекта на Стратегия. Постъпили са становища. В тази връзка се подготвя
промяна в текста на Стратегията. Актуализираният вариант на Стратегията е
изготвен и публикуван от 1 април 2017 г. за публично обсъждане.
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На 3 и 4 април 2017 г. са проведени срещи между МОН, МИ и ЕК за обсъждани
проектите на Национална пътна карта за научна инфраструктура, на актуализирана
Национална стратегия за развитие на научни изследвания и Иновационната
стратегия за интелигентна специализация, както и текущите и предстоящи свързани
процедури по ОПИК и ОПНОИР. Постигнато е съгласие за подробен график на
дейности, като през м. май 2017 г. трите документа бъдат внесени в МС за
одобрение.
http://mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63
През 2015 г. беше предприета инициатива от МОН за провеждането на партньорска
проверка и оценка на системата за научноизследователска дейност в рамките на
инструмента за подкрепа на политиките в рамките на Програмата Хоризонт 2020.
Партньорската проверка стартира в края на м. март 2015 г. и продължи 6 месеца.
Целта е да се подпомогне стартиране на необходимите законодателни и структурни
реформи, за да се направи системата за научни изследвания и иновации поефективна. На 8 октомври 2015 г. е внесен окончателния доклад на панела по
партньорската проверка с политически послания и препоръки за развитие на
научната и иновационна система в страната. В тази връзка през м. ноември е
разработен план за действие за изпълнение на препоръките, който е разгледан от
Съвета за интелигентен растеж през м. декември 2015г.
Сектор Транспорт (ТПУ 7.1., 7.2., 7.3.)
ТЦ 7
Подготовка на Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г.

Юни 2017 г.

МТИТС

Срокове:
 Събиране на данни и създаване на електронна база – изпълнено
 Извършване на транспортни анализи – изпълнено
 Преглед на административния капацитет – изпълнено
 Окончателно изготвяне на ИТС – Одобрен е проектът на окончателен доклад за
ИТС. След приключване на процедурата по екологичната оценка, ИТС ще бъде
финализирана.
В края на м. декември 2016 г. изпълнителят представи в МТИТС проект на
окончателен доклад на стратегията, който съдържа основната част от разработката,
а именно:

Електронната база данни, въз основа на която е разработен Националния
транспортен модел;

Анализите на отделните видове транспорт в съответствие с изискванията на
предварителните условия в сектор „Транспорт“, както и резултатите от тях;

Стратегическите цели и приоритети на транспортната политика до 2030 г.;

Специфичните мерки към всеки един от приоритетите;

Резултатите
от
прегледа
на
административния
капацитет
на
бенефициентите;
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Идентифицираните проекти.
През февруари 2017 г. проектите на Окончателен доклад за ИТС и на доклад
„Национален транспортен модел“ са одобрени от МТИТС. След приключване на
процедурата по екологичната оценка, ИТС ще бъде финализирана.
В края на февруари Националният транспортен модел беше инсталиран в МТИТС.
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