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Проект Областен информационен център Сливен № BG161РО002-3.3.02-0017- C0001 , финансиран 

от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. 

 

Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 

(ОПИК)  

• Вариант 11/04/2014 г. 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 
СЛИВЕН  
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Цел на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020  

Постигане на динамично 
конкурентоспособно развитие на 

икономиката, базирано на иновациите, 
оптимизация на производствените вериги и 

секторите с висока добавена стойност 
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Предизвикателства идентифицирани в 
проекта на Споразумение за партньорство 

2014-2020 г.:  
 

 

• ниската степен на иновативност на българските предприятия в 
резултат от недостатъчното сътрудничество между бизнеса, 
научните среди и висшите учебни заведения; 

• усложнен достъп до източници на финансиране и слаба 
инвестиционна активност; 

• недостатъчна предприемаческа активност и несинхронизирана 
с ЕС структура на икономиката; 

• ниска степен на интернационализация на дейността;  
• влошена структура на износа (основан предимно на износа на 

суровини и материали и стоки със сравнително ниска добавена 
стойност) ; 

• висока степен на ресурсна и особено енергийна интензивност 
на производството, приложение на нови технологии. 



4 

Визия за ОПИК  

Към 2020 г. България да e страна с ресурсно-
ефективна, еколого-съобразна индустрия и 
конкурентоспособна икономика, осигуряваща 
условия за иновации и реализация на 
човешкия капитал, включително развитие на 
регионите съобразно специфичните 
дадености.  
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„Становище на службите на Комисията 
относно разработването на споразумение за 

партньорство и програми в България за 
периода 2014-2020 г.“ 

1. Повишаване на участието в пазара на труда чрез 
подобряване на заетостта, социалното приобщаване и 
образователните политики;  
2. Благоприятна за иновации бизнес среда;  
3. Модерна инфраструктура за растеж и работни места;  
4. Екологосъобразна икономика и икономика с ефективно 
използване на ресурсите;  
5. Укрепване на капацитета на държавната 
администрация, управлението и съдебната власт.  
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• пренасочване на фокуса на разходите към 
научно-изследователска дейност и иновации;  

• подкрепа за малките и средните предприятия;  
• качествено образование и обучение; 
• насърчаване на качествена заетост и социално 

сближаване, осигурявайки по този начин 
висока производителност;  

• интегриране на целите, свързани с 
изменението на климата и преминаване към 
ресурсно-ефективна ниско-въглеродна 
икономика.  
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Приоритетни направления за развитие 
на науката и научните изследвания 

• енергийна ефективност, зелени и еко-
технологии;  

• здраве, медицина и качество на живота, био-
технологии и екологично чисти храни;  

• нови материали и технологии, вкл. инженерна 
индустрия (електроника, електротехника, 
машиностроене);  

• информационни и комуникационни 
технологии;  

• културно-историческо наследство.  
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ОПИК ще подкрепя и … 

сектори, които:  
•са експортно-ориентирани (без да се 
експлоатират базисни суровини, като дървен 
материал и др.);  
•имат висока добавена стойност;  
•имат потенциал за съживяване на регионалното 
и местно развитие в райони със забавен или 
отрицателен икономически ръст; и/или  
•са стартиращи и имат висока степен на 
иновативност и база за конкурентоспособност.  
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Приоритетни сектори за подкрепа 

Високотехнологични 
С26: Компютри и 
електроника 
J59: Филмова и ТВ индустрия 
J62: Информационни 
технологии 
J63: Информационни услуги 
 

Средно високи 
C20: Химическа 
промишленост 
C22: Каучук и пластмаси 
C23: Неметални изделия 
C25: Метални изделия 
С27: Електрически 
съоръжения 
C28: Машиностроене 
C29: Автомобили 
C30: Превозни средства 
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ОПИК - Приоритетни  
направления за подкрепа 

Предприемачество, експортен и производствен 
потенциал като основа за изпреварващ растеж, 
включващо  
•Технологично развитие и иновации („интелигентен“ 
растеж)  
•Предприемачество   
•Капацитет за растеж на МСП (бърз растеж)   
Зелена и ефективна икономика като гаранция за 
устойчив растеж  
•Енергийни технологии и енергийна ефективност 
•Ресурсна ефективност  
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Приоритетна ос 1: Предприемачество, 
експортен и производствен потенциал 

като основа за изпреварващ растеж  

• ИП 1.1: Технологично развитие и иновации; 

• ИП 1.2: Предприемачество; 

• ИП 1.3: Капацитет за растеж на МСП. 
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Инвестиционен приоритет 1.1: 
"Технологично развитие и иновации" 

• Специфична цел 1.1: Специфична цел: 
Повишаване на иновационната дейност на 
предприятията с минимум 4% до 2023 г. 

• Примерни дейности за финансиране :  
развитие на сътрудничеството за иновации между 

предприятията, между бизнеса и научните среди 
за подобряване на условията за комерсиализация 
на научните изследвания;  

подкрепа за иновации в предприятията, вкл. 
разработване и внедряване на нови продукти, 
процеси и бизнес модели в предприятия;  

подкрепа за развитие на среда и инфраструктура 
за иновации и изследвания.  
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Инвестиционен приоритет 1.2. 
„Предприемачество”  

  • Специфична цел: Насърчаване на 
предприемаческата активност с минимум 2 % 
до 2023 г. 

• Описание на дейностите, които ще се 
подкрепят:  
инвестиции в подкрепа на 

предприемачеството;  
насърчаване на предприемаческите идеи в 

области, свързани с европейски и 
регионални предизвикателства.  
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Инвестиционен приоритет 1.3: 
„Капацитет за растеж на МСП”  

• Специфична цел: Засилване експортния потенциал на 
българските МСП с минимум 10%   

• Описание на дейностите, които ще се подкрепят:  

подкрепа за подобряване на производствения 
капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно 
използване на факторите на производство; 

подкрепа за растеж на предприятия чрез 
подобряване на качеството и на използването на 
информационни и комуникационни технологии; 

подкрепа за предоставяне на услуги в пряка полза 
за развитието на бизнеса. 
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Приоритетна ос 2: Енергийна и 
ресурсна ефективност 

• Инвестиционен приоритет 2.1: 
Енергийни технологии и енергийна 
ефективност. 

• Инвестиционен приоротет 2.2: 
Ресурсна ефективност. 
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Инвестиционен приоритет 2.1: "Енергийни 
технологии и енергийна ефективност"  

 
   • Специфична цел 2.1.1: Намаляване на енергийната 

интензивност на икономиката с минимум 5% до 2023 г.  

• Дейности за подкрепа от инвестиционния приоритет:  

подкрепа за повишаване на енергийната ефективност 
в предприятията;  

подкрепа за повишаване на енергийната сигурност, 
енергийната независимост и енергийната 
ефективност на страната;  

институционална подкрепа за устойчиво енергийно 
развитие.   
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Инвестиционен приоритет 2.2:  
„Ресурсна ефективност”   

• Специфична цел 2.2.1: Повишаване на 
ресурсната ефективност на МСП с минимум 
0.25% до 2023 г.   

• Дейности за подкрепа от инвестиционния 
приоритет:  

подкрепа за повишаване ефективното 
използване на ресурсите в предприятията. 

проекти за партньорство за ресурсна 
ефективност. 
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Приоритетна ос 3   
Техническа помощ  
 

• Област на въздействие 5.1. Подкрепа за 
управлението, изпълнението, мониторинга 
и контрола на оценката на Оперативната 
програма.  

• Област на въздействие 5.2. Други дейности 
по изпълнението на Оперативната 
програма.  
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Специфични цели:  
1. Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на  
дейностите, свързани с програмирането, 
управлението, наблюдението, оценката и контрола на 
ОПИК съгласно действащото законодателство и 
съществуващите добри практики;  
2. Предоставяне на адекватна и навременна  
информация и информиране на обществото относно 
възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, 
правилата и процедурите за участие и нейното 
изпълнение;  
3. Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПИК 
за участие в изпълнението на програмата и по-
доброто използване на финансовите й ресурси.  

Приоритетна ос 3   
Техническа помощ  
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Финансова рамка  
ОПИК 

Размер на средствата по Оперативна 
програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 - 1 413 910 
хил. евро, от които:  

-1 201 824 хил. евро (85 % от средствата) 
представляват финансиране от ЕС. 

-212 086 хил. евро (15 % от средствата) 
национално съфинансиране.  
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Приоритетна ос 1: Иновации, 
предприемачество и потенциал за растеж – 
72 % от общия размер на средствата по 
програмата.  

Приоритетна ос 2: Енергийна и ресурсна 
ефективност – 25 % от общия размер на 
средствата по програмата.  

Приоритетна ос 3: Техническа помощ – 3 % от 
общия размер на средствата по програмата. 

 

Финансова рамка  
ОПИК (2) 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ДО 31.03.2014 /ЕВРО 
  

ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА 

Бюджет по програма Договорени средства Реално изплатени суми Получени траншове от ЕК 

Общо 
Общо към 
31.03.2014 

% на изпълнение 
Общо към 
31.03.2014 

% на изпълнение 
Получени траншове 
от ЕК (дял на ЕС) към 

31.03.2014 
% на изпълнение 

ОПТ 2 003 481 166 € 2 004 222 923€ 100.04% 1 173 241 681€ 58,56% 990 795 483€ 60,99% 

ОПОС 1 800 748 085 € 2 899 006 553€ 160,99% 952 950 747€ 52,92% 353 493 319 € 24,11% 

ОПРР 1 601 274 759 € 1 681 159 199€ 104,99% 990 895 550€ 61,88% 744 530 086€ 54,70% 

ОПРКБИ 1 162 215 552 € 1 208 036 218€ 103,94% 723 994 098€ 61.88% 629 680 732€ 63,74% 

ОПТП 56 819 427 € 51 523 634€ 90,68% 33 403 789€ 58,79% 27 922 813€ 57,82% 

ОПРЧР 1 213 869 575 € 1 213 253 014€ 99,95% 819 791 271€ 67,54% 646 914 374€ 62,70% 

ОПАК 180 789 087 € 175 364 813€ 97,00% 109 998 546€ 60,84% 88 755 161€ 57,76% 

ОБЩО СКФ 8 019 197 651 € 9 232 566 354€ 115,13% 4 804 239 673€ 59,91% 3 482 091 968€ 52,18% 

ПРСР 3 231 343 097 € 2 979 395 142€ 94,05% 1 991 475 885€ 62,86% 1 623 389 025€ 63,21% 

ОП РСР 101 168 996 € 82 309 449 € 81,36% 36 681 513€ 36,26% 35 663 112€ 47,00% 

ОБЩО 
ЗЕМЕДЕЛСКИ И 
РИБАРСКИ 
ФОНДОВЕ 

3 332 512 093 € 3 061 704 590€ 93,66% 2 028 157 398€ 62,04% 1 649 052 137€ 62,75% 

 
ОБЩО 11 351 709 744 € 12 294 270 945€ 108,91% 6 832 397 071€ 60,53% 5 131 144 105€ 55,16% 
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Данни за изпълнението на ОП"Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-

2013, към 02.04.2014 

Приоритетна ос Бр. 
дог. 

  

Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми 

Общо Общо % на 
изп. 

Общо % на 
изп. 

Развитие на икономика, 
базирана на знанието и 
иновационни дейности 

665 412 079 295,11 550 845 276,25 133,67 81 076 358,75 19,67 

Повишаване на 
ефективността на 
предприятията и 
насърчаване развитието на 
благоприятна бизнес среда 

2270 1 034 634 070,00 987 381 766,68 95,43 589 964 550,97 57,02 

Финансови инструменти за 
развитие на предприятия 

1 684 540 500,00 682 584 670,00 99,71 682 584 670,00 99,71 

Укрепване на 
международните пазарни 
позиции на българската 
икономика 

8 73 650 400,85 73 123 612,98 99,28 38 695 242,12 52,54 

Техническа помощ 23 68 191 775,15 68 091 488,19 99,85 30 060 902,84 44,08 
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ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 
2014-2020  

 

Мерки за намаляване на административната тежест 
по отделните елементи на проектния цикъл:  

 

•Документи и документооборот;  

•Подготовка на проектни предложения;  

•Оценка на проектни предложения, предоставяне на 
БФП и изпълнение на проекти;  

•Процедури за избор на изпълнител;  

•Верификация и плащания;  

•Контрол.  
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Благодаря Ви за вниманието ! 
 
 
 

Допълнителна информация 
www.eufunds.bg 

www.opcompetitiveness.bg 

 
 
 
      Николай Тодоров 
      GSM 0888 392808 
      nptodorov@gmail.com 

http://www.eufunds.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/

