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ОП Иновации и конкурентоспособност  
Напредък в подготовката на програмата  

На 26.04.2013 г. е проведено първо заседание на Тематичната работна група за 

представяне и обсъждане на концепцията на ОПИК 2014-2020. 

След проведеното първо заседание на ТРГ са получени становища, коментари и 

препоръки по представената концепция на ОПИК 2014-2020. 

С цел задълбочаване на диалога и постигане на единно разбиране по представените 

становища и предложения от страна на бизнеса, неговите организации и други 

заинтересовани страни, МИЕ инициира провеждането на работни срещи в периода 

06.06.2013 г. – 14.06.2013 г. 

Въз основа на получените становища, коментари и препоръки и проведените работни 

срещи е  разработена настоящата версия на ОПИК 2014-2020. 

Предстои стартиране на процедура по избор на консултанти, които да подпомогнат 

процеса по разработване на новата оперативна програма, извършване на независима 

предварителна (ex-ante) оценка на ОПИК 2014-2020 и цялостен анализ на текущата 

ОПРКБИ 2007-2013. 

 

 

 



ОП „Иновации и конкурентоспособност“  
Приоритети  

Приложими приоритетни 

области, определени от ЕК 

 

2. Благоприятна за иновации 

бизнес среда  

Подкрепа за развитието на 
бизнеса 

Улесняване на достъпа до 
финансиране и модерни бизнес 
услуги за МСП и 
нововъзникващи предприятия 

Подкрепа на частни инвестиции 
за изследвания и иновации, 
инфраструктура и капацитет 

4. Екологосъобразна и ефективно 

използваща ресурсите икономика 

Насърчаване на 
нисковъглеродна икономика, 
енергийна ефективност и ВЕИ 

 

 

ОПИК – приоритетни оси 

ПО 1: Предприемачество и развитие  на бизнеса 

Фокус: Насърчаване създаването и развитието на предприятия в 

България чрез подкрепа за усъвършенстване на технологиите и 

повишаване на конкурентоспособността и продуктивността. 

ПО 2: Иновации 

Фокус: Засилване на иновационния капацитет в предпритията и 

развитие на иновационната инфраструктурата чрез подкрепа на 

съществуващи и ефективни структури като акцентът се поставя върху 

директната подкрепа за бизнеса. 

ПО 3: Зелена и енергийно-ефективна икономика 

Фокус: повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на 

предприятията чрез въвеждане на ниско-въглеродни технологии, 

екоиновации и мерки в подкрепа на повишаване на енергийната 

ефективност в предприятията, ефективността в производството и 

преноса на енергия. 

ПО 4: Интернационализация и услуги за бизнеса 

Фокус: създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за 

подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, 

организации и ведомства чрез развитието на модерни и иновативни 

услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността 

на предприятията в страната.  



ОП Иновации и конкурентоспособност  
Цели и подход (1/2) 

Общата цел на програмата е да съдейства за постигане на динамично 

конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите. 

Концентрация на ресурсите с цел ефективно и ефикасно разпределяне на 

средствата от ЕФРР. Финансовите средства алокирани от ЕСИФ са твърде ограничени 

на фона на предизвикателства пред българската икономика, което налага 

определянето на ясни и достижими цели за постигане на чувствително въздействие 

върху състоянието на предприятията. 

Отправна точка при дефиниране на четири приоритетни оси е препоръката на 

Европейската комисия (ЕК), всяка приоритетна ос да отговоря на една основна 

тематична цел от общата стратегическа рамка на ЕСИФ, по-ясно разпределяне на 

средствата от ЕСИФ по отделните тематични цели и по-лесно отчитане на 

изпълнението на оперативната програма. 

Секторен подход при насърчаване на предприемачеството и развитие на бизнеса и 

интернационализация на предприятията. В рамките на съответната приоритетната 

ос ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни 

сектори в Стратегията за интелигентна специализация, но подкрепата няма да се 

ограничава само до тях. 

 

 

 



ОП Иновации и конкурентоспособност  
Цели и подход (2/2) 

Хоризонтален подход за иновации, отчитайки ниската степен на развитие на 

иновационна дейност във всички сектори на българската икономика. 

Хоризонтален подход при подкрепа на прехода към зелена и енергийно-ефективна 

икономика, отчитайки високата енергийна интензивност на българската икономика спрямо 

средното ниво за ЕС и потенциала за въвеждане на екоиновации, енергоефективни и 

екологосъобразни производствени технологии във всички сектори. 

Преимущество на инструменти за директна подкрепа на бизнеса като грантови схеми за 

предприятията и ваучери. 

Продължаване на успешни и ефективни мерки  от текущия програмен период, които са 

предизвикали значителен интерес от страна на бизнеса. 

Инструментите за финансов инженеринг са елемент на отделните приоритетни оси 

(“Предприемачество и развитие на бизнеса”, “Иновации” и “Зелена и енергийно-ефективна 

икономика”)  с цел по-добро управление на риска от забавяне на изпълнението на 

определени процедури. 

Максимално опростяване на процедурите от гледна точка на административно 

бреме – фокус върху постигане на резултати, а не върху формата. 



ПО1:  Предприемачество и развитие на бизнеса (1/2) 

1) Предоставяне на подкрепа за повишаване на капацитета на МСП за увеличаване на техния 

принос към икономическия растеж и развитие на иновационните процеси. 

Инвестиционни приоритети 

 

консултантска и инвестиционна подкрепа 
за нововъзникващи и/или стартиращи  
предприятия в  приоритетни сектори 

обновление и усъвършенстване на 
технологиите с цел подобряване на 
производителността и повишаване на 
ефективността на използването на 
ресурсите чрез въвеждане на водещи 
технологични решения 

инвестиционна подкрепа за въвеждане на 
нови ИКТ-базирани услуги, производство и 
методи на разпространение, приложения 
за електронна търговия и др. в 
предприятията 

 

 

 

 

 

подобряване на производствените 
процеси  чрез въвеждане на 
международно признати стандарти 

подкрепа за покриване на изискванията за 
сертифициране на качеството и 
получаване на международно признати 
сертификати чрез ваучери за 
сертификация 

подкрепа за въвеждане в предприятията 
на интегрирани системи за управление на 
бизнеса (ЕRP) и системи за 
автоматизирано проектиране, инженерна 
дейност и производство (CAD/CAM/CAE) 

 

 

Примерни дейности (1) Примерни дейности (2) 



ПО1: Предприемачество и развитие на бизнеса (2/2) 

1) Предоставяне на подкрепа за повишаване на капацитета на МСП за увеличаване на техния 

принос към икономическия растеж и развитие на иновационните процеси. 

Инвестиционни приоритети 

 

насърчаване развитието на съществуващи 
клъстери и подпомагане на новосъздадени 
такива в случай на обоснована 
необходимост 

насърчаване на културни и творчески 
индустрии 

ваучери за бързорастящи предприятия 

 

 

 

 

 

Микро, малки и средни предприятия, 
големи предприятия, междинни 
предприятия - „mid-caps“ (в зависимост от 
финалните разпоредби на приложимия 
Регламент); нововъзникващи  и/или 
стартиращи МСП 

 

 

 

Примерни дейности (3) Бенефициенти  



ПО2: Иновации (1/2) 

1) Насърчаване на инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност и развитие на 

връзките между бизнеса и научните центрове и предоставяне на подкрепа за усъвършенствани 

производствени възможности и пилотно производство в ключови базови технологии. 

 

Инвестиционни приоритети 

 

подкрепа  за иновативни предприятия за 
разработване и внедряване на нови 
продукти, процеси и бизнес модели 

насърчаване на инвестициите в НИРД, 
включително в партньорство с 
научноизселдователски организации и 
други предприятия 

подкрепа за иновативни стартиращи 
предпрития 

подкрепа за социални иновации 

Примерни дейности (1) Примерни дейности (2)  

 

подкрепа за развитие на партньорства 
между бизнеса и научните среди, 
стимулиране създаването и развитието на 
мрежи, иновативни платформи, 
международно бизнес сътрудничество и 
инициативи за изследвания и иновации 

предоставяне на иновационни ваучери за  
насърчаване на сътрудничеството между 
бизнеса и научните среди, за маркетингови 
и организационни иновации 

 



ПО2: Иновации (2/2) 

1) Насърчаване на инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност и развитие на 

връзките между бизнеса и научните центрове и предоставяне на подкрепа за усъвършенствани 

производствени възможности и пилотно производство в ключови базови технологии. 

 

Инвестиционни приоритети 

 

подкрепа за развитие на инфраструктура 
за иновации и изследвания 

 развитие на тематично фокусирани 
сертифициращи и измервателни 
лаборатории 

 лаборатории за изпитвания и доказване 
на концепции на опитни образци и 
полезни модели 

 технологични центрове, специализирани 
по сектори 

 подкрепа за развитие и надграждане на 
пилотния проект за технологичен парк 
„София Техпарк“ 

 

Примерни дейности (3) Бенефициенти 

 

Микро, малки, средни и големи 
предприятия, междинни предприятия – 
“mid-caps” (в зависимост от финалните 
разпоредби на приложимия Регламент), 
„София Техпарк“ 



ПО 3: Зелена и енергийно-ефективна икономика (1/2) 

1) Насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от ВИ в предприятията. 

2) Развитие и изграждане на умни разпределителни мрежи на ниско и средно напрежение. 

3) Подкрепа за преход към ресурсно ефективна и зелена икономика. 

Инвестиционни приоритети 

 

подкрепа за повишаване на енергийната 
ефективност в предприятията 

предпроектни проучвания, анализи и 
оценки за развитие на системи за 
съхранение на енергия и умни мрежи за 
ефективно електроснабдяване 

инвестиции в трансформатори и батерии, 
измервателни прибори и софтуерни 
продукти 

 

 

внедряване на високотехнологични 
решения за оптимизиране на 
производствените процеси и намаляване 
използването на суровини 

внедряване на съвременни технологии за 
влагане на отпадъците като суровина в 
ново производство и/или други 
алтернативни приложения 

внедряване на съвременни безотпадни 
технологии 

 

 

Примерни дейности (1) Примерни дейности (2)  



ПО 3: Зелена и енергийно-ефективна икономика (2/2) 

1) Насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от ВИ в предприятията. 

2) Развитие и изграждане на умни разпределителни мрежи на ниско и средно напрежение. 

3) Подкрепа за преход към ресурсно ефективна и зелена икономика. 

Инвестиционни приоритети 

 

внедряване на иновационни 
производствени материали и повишаване 
използването на рециклируеми материали  

внедряване на технологии за производство 
на „зелени продукти“ 

 консултантски услуги за идентифициране 
на мерки за подобряване на ресурсната 
ефективност и устойчиво използване на 
суровините 

 

 

Микро, малки и средни предприятия, 
големи предприятия, междинни 
предприятия - „mid-caps“ (в зависимост от 
финалните разпоредби на приложимия 
Регламент) 

 

Примерни дейности (3) Бенефициенти  



ПО 4: Интернационализация и услуги за бизнеса (1/1) 

1) Предоставяне на подкрепа за създаването и укрепването на капацитет за развитието на 

продукти и услуги. 

Инвестиционни приоритети 

 

предоставяне на услуги за подкрепа на 
бизнеса и интернационализация – 
програми за интернационализация, 
подкрепа за национални изложения, 
програми за привличане на чуждестранни 
инвеститори, подкрепа за развитие на 
системи за стандартизация, патентоване, 
управление на интелектуалната 
собственост, др. 

услуги и мерки за популяризиране на 
енергийната ефективност и ВЕИ 

популяризиране и маркетинг на туризма 

хоризонтални мерки 

 

 

Агенции и други организации и ведомства, 
които са свързани с предоставянето на 
услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-
средата и други 

 ИАНМСП 

 БАИ 

 БИС 

 БИМ 

 ДАМТН 

 ДАТ 

 Патентно ведомство 

 АУЕР 

 

Примерни дейности (1) Бенефициенти  



Благодаря за вниманието! 


