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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Значението на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013г., респективно на новата оперативна 

програма за иновации и конкурентоспособност за периода 2014-2020 г., се определя от 

особеното мястото на бизнеса в сравнение с всички други участниците в развитието, а 

именно: бизнесът създава общественото богатство и е реалният агент на икономическото 

развитие като основен компонент на развитието, а всички останали участници (публични 

власти на централно и регионално/ местно ниво, неправителствен сектор) могат да се 

окачествят като „подпомагащи развитието“, за да се получат определени обществени ползи. 

 

За първия програмен период за България 2007-2013 г. по Оперативна програма 

„Конкурентоспособност“ са алокирани средства в размер на 1, 162 млн. евро. Извън 

предоставените средства за инструментите за финансов инженеринг (36%) , най-голям е 

процентът на предоставените средства за технологична модернизация и системи за 

управление (33% от общо предоставените средства), следвани от средствата за иновации и 

подкрепа за НИРД (17%) и енергийна ефективност и зелена икономика. 

 

Ефектът от предоставените средства върху българската икономика показва положително 

въздействие върху БВП, заетостта, износа на стоки и услуги, като най-значимо е 

въздействието върху ръста на частните инвестиции. В този смисъл ефектът от 

оперативната програма  се измерва не толкова в количеството предоставени средства и/или 

във финансирането „на парче”, а в първоначалния тласък на проекти, които по-късно 

частният сектор поема и доразвива, като извлича полза и за себе си. 

 

Въпреки приноса на предоставените средства по линия на европейските фондове, в т.ч. на 

оперативната програма за конкурентоспособност, за преодоляване на негативните 

икономически тенденции през първия за страната ни програмен период, България 

продължава да бъде най-слабо развитата страна членка на ЕС с БВП на глава от населението 

45% от средното за ЕС, с най-ниските показатели по отношение на конкурентоспособността, 

производителността на труда, консумацията на енергия и ресурсната ефективност. 

 

Основните предизвикателства пред българската икономика остават затруднения достъп до 

източници на финансиране,  ниската степен на интернационализация на дейността, ниската 

степен на иновативност на българските предприятия, високата степен на енергийна 

интензивност и ресурсоемкост на производствата, влошената структура на износа (основан 

предимно на износа на суровини и материали и стоки със сравнително ниска добавена 

стойност). 

 

Един от основните дебати на европейско ниво е новата индустриална политика на ЕС. 

Европа исторически винаги е била силна икономически на основата на производството. Но 

последните десетилетия все по-голям дял придобиват услугите и финансите. Същевременно 

Европа не би могла да излезе от кризата без производство и без добре заплатени работни 

места. В този смисъл е необходим диалог с бизнеса и с цялото общество относно стартиране 

на процес на реиндустриализация  на България и привличане на инвестиции за експортно 

ориентирани производства. 

 

В този контекст, вземайки предвид постигнатите резултати и поуките от текущия програмен 

период, съществуващите проблеми, нуждите и нагласите на целевите групи Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., е насочена към постигане на 
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динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, 

оптимизация на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност. 
 

За постигане на тази цел са определени следните две приоритетни направления за подкрепа: 

 

- Предприемачество, експортен и производствен потенциал като основа за изпреварващ 

растеж, включващо 
А.) Технологично развитие и иновации („умен“ растеж) и 

Б.) Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, вкл. МСП (бърз растеж); 

 

- Зелена и ефективна икономика като гаранция за устойчив растеж 

В.) Зелена икономика и ресурсна ефективност и 

Г.) Енергийни технологии и енергийна ефективност; 

 

В процеса на разработване на новата оперативна програма за конкурентоспособност за 

периода 2014-2020 се провеждат активни дискусии с всички заинтересовани страни- 

водещи министерства и ведомства, социално-икономическите партньори, регионални и 

местни власти, структури на гражданското общество, академичната общност и други. В хода 

на тези дискусии се идентифицират реалните нужди/проблеми на бизнеса – основен 

бенефициент по програмата като по този начин се идентифицират конкретни мерки, към 

които да се насочи ресурсът, за да се постигне най-голям ефект върху икономиката и принос 

към постигането на целите на Европа 2020 – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

 

Най-трудната задача при разработването на програмата е да се постигне консенсус между 

всички заинтересовани страни и баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен 

ефект върху бизнеса (технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и 

сертификация, интернационализация и т.н.) и такива, които изискват по-дълъг период за 

постигане на опреден резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и 

изследвания; развитие и внедряване на иновации и т.н.). 

 

Ключов момент при разработването на оперативната програма е, че определените средства 

от един милиард евро за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 

следващия 7-годишния период дори напълно използвани по предназначение са незначителен 

финансов ресурс в сравнение с 33 милиарда евро инвестирани от големи предприятия и МСП 

в дълготрайни материални активи (ДМА) за 7-те години преди 2007 година. В този смисъл, 

за да очакваме ефект от 1 милиард евро срещу 33 милиарда евро, този 1 милиард трябва да е 

инвестиран изключително фокусирано и разумно, така че да донесе търсените ефекти без 

да пилее средствата на българските и европейските данъкоплатци. 
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1. СТРАТЕГИЯ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 

1.1 СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИНОСА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА СЪЮЗА ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО, 

СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ 

 

Основният стратегически документ, който задава рамката на развитието на Европейския 

съюз до 2020 г. е стратегията Европа 2020. На базата на тази стратегия всички държави-

членки на ЕС очертават политиките си за развитие, като част от общ механизъм за 

обединяване на целите по държави с целите на европейско ниво. Проектът на Споразумение 

за партньорство е ориентиран към постигане на резултати и по трите направления на растежа 

– интелигентен, приобщаващ и устойчив, като настоящият проект на ОПИК 2014-2020 г. се 

фокусира върху интелигентния и устойчивия растеж и допълващ ефект по отношение на 

приобщаващия растеж. 

 

Национална програма за развитие: България 2020 е интегриран рамков документ, който 

очертава политиките за развитие на България за периода до 2020 г. и обхваща пълния 

спектър от действия на правителството за социално-икономическото развитие на страната. 

Програмата служи за отправна точка при разработването на програмни документи за целите 

на достъпа до конкретен финансов ресурс, като проекта на ОПИК залага сериозен брой 

мерки, конкретно произтичащи от заложените в НПР: България 2020. 

 

Националната програма за реформи съдържа приоритетните мерки за секторните 

реформи, насочени към засилване действието на основните фактори за растежа в България и 

за постигането на националните цели по Европа 2020. В обхвата на проекта на ОПИК са 

включени конкретни мерки, които са пряко насочени към изпълнението на заложената 

национална цел за инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП към 2020 г. (НЦ 2) и 

достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно 

потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г. (НЦ 3). 

 

Специфичните препоръки на Съвета на ЕС описват взаимосвързаните специфични мерки, 

които е необходимо да се адресират на национално ниво както по направленията на петте 

основни приоритета на ЕК (диференциран растеж на фискална консолидация, 

възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката, насърчаване на растежа и 

конкурентоспособността, справяне с безработицата и социалните последици от кризата и 

модернизиране на публичната администрация), така и в контекста на Общата стратегическа 

рамка. В сферите на проекта на ОПИК Препоръките на Съвета за 2013 г. открояват 

важността на обвързването на образованието с нуждите на бизнеса, както и засилването на 

сътрудничеството между образование-наука-бизнес (Препоръка 4); достъпа до финансиране 

на МСП и стартиращи предприятия (Препоръка 5); както и ускореното усвояване на средства 

от ЕС (Препоръка 6). 

 

Споразумението за партньорство е документът, на база на който всички държави-членки 

получават достъп до финансовия ресурс от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ). СП позиционира ОПИК като една от деветте основни програми за периода 

2014-2020 г., която следва пряко да допринесе за постигането на стратегически приоритет 2: 

„Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж“ и стратегически 

приоритет 3: „Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж“ от Споразумението за 
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партньорство, както и косвено за останалите стратегически приоритети и териториалното 

измерение. За осигуряване на необходимото съответствие и съгласуваност между 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Споразумението за 

партньорство се използва интегриран подход, като двата документа се разработват 

паралелно. 

Всички по-горе изброени документи служат за отправна точка в разработването на 

настоящата оперативна програма. 

Република България е държава-членка на Европейския съюз от 2007 г., 12-та по площ, 16-та 

по брой на населението и на 21-во място по обем на произведения БВП през 2010 г. и 2011 г. 

Страната е в режим на валутен борд (обвързващ националната валута с еврото) и запазва 

основните характеристики на своята икономика - отвореност и малък вътрешен пазар. По 

БВП на глава от населението (в т.ч. и по паритет на покупателната способност) обаче 

разделя последните две места с Румъния. 

 

Интензивното развитие на българската икономика след 2000 г. е нарушено от световната 

финансова и икономическа криза, след което се наблюдава бавно възстановяване. Като цяло 

нарастването на БВП преди кризата е резултат от активното вътрешно търсене, 

продиктувано от нарастването на заплатите, ръста на кредитирането и ускорения приток на 

преки чуждестранни инвестиции. По-слабата икономическа активност в ЕС след кризата  

води до забавяне на икономическия растеж на страната през 2012 г. Годишният ръст на БВП 

на България за 2012 г. е 0.8%, а прогнозата на Европейската комисия за 2013 г. е 0.9%, 

докато доклад на МВФ прогнозира растеж от 1.2%. След кризата преките чуждестранни 

инвестиции понижават нивата си до стойности, които влияят несъществено върху растежа. 

 

По данни на Евростат производителността на труда на един отработен час (Labour 

productivity per hour worked) нараства с над 40% през 2012 г. спрямо 2000 г., но въпреки това 

разликата спрямо средното равнище за ЕС-27 остава твърде значима. Водещ сектор в 

създаваната БДС продължава да бъде секторът на услугите, следван от тези на индустрията и 

аграрния. Настъпилите структурни промени не съответстват в пълна степен на обективните 

процеси на преструктуриране към икономика на знанието, където намаляването на дела на 

аграрния сектор се осъществява в условията на изпреварващ растеж на сектора на услугите 

спрямо растежа на индустриалния сектор. 

 

България също така е една от най-енергоемките и най-зависимите от внос на енергийни 

ресурси страни в Европа. Страната заема първо място по енергийна интензивност в 

сравнение с останалите страни-членки, т.е. българската икономика изразходва най-голямо 

количество енергия, необходимо за производството на единица брутен вътрешен продукт 

или със 77,34% повече от средното за ЕС27. Предизвикателствата са свързани със 

значителната зависимост от внос на ресурси и енергия, нарастващите цени, изменението на 

климата и ефекти върху околната среда. За периода 2000-2010 г. се наблюдава тенденция на 

намаляване на енергийната интензивност на българската икономика - средногодишно с 

около 5%. Положителна роля имат провежданите мерки за енергийна ефективност, които са 

елемент от енергийната политика на страната, но значително въздействие оказват и 

настъпилите  структурни изменения в българската икономика.  

 

Тези тенденции намират отражение и в международната позиция на страната по 

конкурентоспособност и иновации. Според Доклада за глобалната конкурентоспособност 

2012-2013 г. България се нарежда на 62-ро място от 144 държави. Въпреки, че общият индекс 

на конкурентоспособността на страната се повишава (от 4.16 през 2011 г. на 4.27 през 2012 г. 

и страната се изкачва нагоре с 12 позиции), България продължава да заема незавидна 
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позиция спрямо останалите страни от ЕС. Според последното изследване на Европейския 

иновационен съюз (2013 г.) България попада в групата на страните „плахи иноватори“ 

чието представяне е с повече 50% под средното ниво за ЕС-27. Неблагоприятна позиция 

се очертава и по отношение на качеството и капацитета на националната иновационна 

система, представена като суб-индекс на Глобалния индекс за конкурентоспособност чрез 18 

индикатора, разделени в две групи - „съвършенство на бизнеса” и „иновации”. През 2012 г. 

по „съвършенство на бизнеса” страната заема 97 позиция, а по „иновации” – 92 място. Най-

добри позиции страната постига при индикаторите заявки за патент, капацитет за иновации, 

качество на научно-изследователските институции, държавните поръчки на високо 

технологични продукти, качество на местните доставчици, развитие на клъстерите, 

широчина на веригата на стойността, а най-голямо е изоставането в областите 

сътрудничество между университетите и индустрията за НИРД, защита на интелектуалната 

собственост, приложение на маркетинга, професионално управление и желание за 

делегиране на права. Крайният извод, който следва от анализа на състоянието на 

иновационната система на страната е, че тя е в голяма степен фрагментирана и 

небалансирана.   

 

Запазването на тези тенденции по посока и мащаб ще води в бъдеще до сериозно изоставане 

от световните социални, икономически, технологични и екологични стандарти. Като най-

важни фактори в позицията на България, които възпрепятстват иновациите и 

производителността и по този начин затрудняват оползотворяването на възможностите за 

конкурентоспособност и растеж на малки и средни предприятия в България, са изведени 

прекомерната енергоемкост на производството, бюрокрацията на местно и национално 

равнище, ниското равнище на интернационализация на малки и средни предприятия, 

затрудненият достъп до финансиране. Като основни причини за ниската степен на 

оползотворяването на иновационния потенциал могат да се посочат ниското ниво на 

разходите за научни изследвания и иновации (особено в частния сектор); незадоволителното 

качество на научната продукция; ниска степен на координация между основните елементи в 

триъгълника на знанието – наука, университети, бизнес; липсата на заинтересованост от 

страна на научните среди да решават проблеми на индустрията; липсата на мотивация сред 

младите хора да се занимават с наука и научни изследвания;  ниска степен на защита на 

интелектуалния труд; слаба координираност  между политиката в областта на защитата на 

правата на интелектуална собственост, иновационната политика, политиката за малки и 

средни предприятия, политиката за предприемачеството, политиката за науката и 

технологиите; липса на сертифицирани лаборатории за стандартизация и контрол; 

неефективни механизми за генериране, споделяне и прилагане на иновативни технологии и 

знание сред малки и средни предприятия и т.н. 

 

България на практика продължава да бъде най-слабо развитата държава-членка на ЕС, с 

брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението 45% от средния за ЕС, с най-ниски 

показатели по отношение на конкурентоспособност, производителност на труда, 

енергоемкост, ефективност, с която се използват ресурсите. През последните две десетилетия 

българската икономика запазва висока производствена специализацията в отрасли и 

дейности, изискващи използването на сравнително ниски квалификационни умения и 

технологии (селско стопанство, добивна промишленост, изделия от текстил и кожа, петролни 

продукти). Това в голяма степен определя отрасловата диверсификация на износа. Над 46% 

от износа са суровини и материали, докато износът на високо технологични продукти е под 

3% (при средно 16% за ЕС). Конкурентните предимства на българската икономика се 

формират на основата на ниските цени на базисните фактори – труд, природни ресурси, 

а не на специализираните фактори като иновации, обучение, научни изследвания и 

технологии и т.н. Именно тази тенденция следва да се спре и дори обърне, иначе 
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икономиката рискува да продължи да функционира под средното ниво за ЕС, дори след 

сериозни инвестиции от ЕСИФ, още повече предвид негативните тенденции по отношение 

човешкия ресурс. 

 

Средногодишният растеж на икономиката за периода 2017-2020 г. се очаква да бъде 2,2%, 

като ограничаващ фактор за повишаването на БВП са именно негативните демографски 

тенденции и свързаното с тях намаляване на населението в трудоспособна възраст.  

 

 
 

Така пред икономиката на България се очертават две основни предизвикателства, които 

следва да се адресират от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през 

програмен период 2014-2020 г. Първото предизвикателство е да се търси основата на 

ускоряването на темпа на растеж на икономиката с цел „догонващо развитие“ (catch-up 

development), като едновременно с това компенсира спада на населението в трудоспособна 

възраст със засилване на цялостната икономическа активност и продуктивността на труда. 

Второто предизвикателство е да се гарантира, че ускорените темпове на растежа ще бъдат 

устойчиви – с акцент върху екологията и енергетиката, и като цяло, ресурсната ефективност. 

Тези предизвикателства изискват също така сериозна институционална и административна 

подкрепа. 

 

При тези условия като ключови инвестиционни направления за ОПИК се очертават 

създаването на благоприятна за иновации бизнес среда и повишаване ефективността на 

използването на ресурсите. В тази връзка, за гарантирането на успешния преход към 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е необходимо ОПИК да адресира следните 

предизвикателства идентифицирани в проекта на Споразумението за партньорство за 

програмен период 2014-2020 г.: 

 

 затруднен достъп до източници на финансиране - през 2011 г. най-използваните 

източници на финансиране сред българските МСП са средствата на собственика (62% 

при 42% за 2010 г.), заеми от близки и приятели (24% при 17% за 2010 г.), финансовите 

инструменти на европейските фондове са ползвани от 6% от МСП. Въведената 

консервативна политика в отпускането на банкови кредити в резултат на кризата рязко 

понижи нивата на кредитиране до 43% през 2010 г. спрямо 87% през 2007 г. В началото 

на 2012 г. достъпът до финансиране, е силно затруднен за 69% от предприятията, а едва 

13,1% от населението има персонално банково покритие и обслужване;  

 

 ниска степен на интернационализация на дейността - достъпа до и обмен на 

международни пазари за 2010 е характерен само за 95% от МСП. Делът на преките 

чуждестранни инвестиции е насочен предимно към средните и големите предприятия в 
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производството и услугите. През 2010 г. 12% от МСП са осъществили внос, а 5% са 

реализирали износ на стоки и услуги. Ниското технологично съдържание на българския 

износ е силен показател за недостига на иновационна дейност в частния сектор. Голяма 

част от износа се състои от ресурсоемки и трудоемки стоки (дрехи, мебели). Като цяло, 

експортът на България е съставен от продукти, които са под средното световно ниво на 

технологично усъвършенстване;  

 

 слаба обвързаност на науката, иновациите и бизнеса и като цяло ниска степен на 

иновативност – българските МСП са на 95-то място от 139 държави по отношение на 

бизнес сложност и иновации. Ниското ниво на иновации води до силна ценова 

конкуренция от страните с по-ниски производствени разходи и спад на пазарния дял на 

българския износ в редица водещи индустрии (лека промишленост, ХВП, фармацевтика, 

производство на желязо и стомана и др.). От друга страна са липсата на сътрудничества 

между трите ключови стълба в процеса на икономическо развитие и устойчивост – 

бизнес, образователните институции и НИРД;  

 

 високата степен на енергийна неефективност на производствата – секторът на МСП 

допринася съществено за формирането на профила на българската икономика като една 

от най-високо енергийно интензивните сред ЕС27. Микро, малките и средните 

предприятия изпитват сериозни затруднения да осигурят необходимите инвестиции за 

повишаване на енергийната си ефективност, както и машини и съоръжения за ко-

генеративни инсталации. Инвестициите в „зелена индустрия” подпомогнат процесите на 

излизане от кризата и формирането на конкурентоспособни предимства чрез 

трансформирането на производствените процеси в по-ефективни и по-екологосъобразни, 

както и дава относителна независимост при доставките на първични производствени 

суровини. 

 

 ресурсоемкостта на производството и структурата на износа - износът продължава да 

е ориентиран суровинно (малко над 40% е делът на суровините и материалите) и към 

стоки със сравнително ниска добавена стойност, вместо да се търсят подходи към 

повишаване на добавената стойност „на място“, преди износа или към синергии при 

използването на суровините (и оползотворяване на отпадъците и отпадните продукти). В 

този контекст, инициативата Европа за ефективно използване на ресурсите от 

стратегията „Европа 2020“ следва да бъде водеща, отчитайки етапа на технологично 

развитие, на който се намира България. 

 

Съществен принос за преодоляване на тези негативни тенденции имат финансовите средства, 

които получава България по линия на фондовете на ЕС. За първия програмен период за 

България 2007-2013 г. по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007 – 2013 г.” са алокирани средства в размер на 1 162 216 хил. 

евро, от които 987 883 хил. евро (85 % от средствата) представляват финансиране от ЕС по 

линия на ЕФРР и 174 332 хил. евро (15 % от средствата) национално съфинансиране. На 

фиг. 1 са представени областите за подкрепа по ОПРКБИ 2007-2013 и размерът на 

безвъзмездната финансова помощ, предоставена на бенефициентите по тях (данни към 

31.08.2013 г.)  (в млн.евро). 
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Фиг. 1 Области за подкрепа по Оперативна програма “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” 

 
 

Извън предоставените средства за инструментите за финансов инженеринг (36%), най-голям 

е процентът на предоставените средства за технологична модернизация и системи за 

управление (33% от общо предоставените средства), следвани от средствата за иновации и 

подкрепа за НИРД (17%) и енергийна ефективност и зелена икономика. 

 

При пълно отчитане на обстоятелството, че към момента не може да бъде в най-пълна степен 

измерено въздействието върху българската икономика на предоставените по ОПРКБИ 

средства, може да се направи заключението, че към септември 2013 г. е налице положителен 

ефект от прилагането на оперативната програма върху пет от основните макроикономически 

показатели (БВП, ниво на заетост, ръст на частното потребление и износа на стоки и услуги), 

като най-сериозен е ефектът върху ръста на частните инвестиции (фиг. 2), 

Фиг. 2 Ефекти от Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007-2013” 

 

Оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС върху българската 

икономика базирана на иконометричния модел на СИБИЛА. 
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Основният извод е, че ефектът от финансирането по оперативните програми  не се измерва в 

количеството предоставени средства и/или във финансирането „на парче”, а в първоначалния 

тласък на проекти, които по-късно частният сектор поема и доразвива, като извлича полза и 

за себе си. 1,162 млрд. евро за 7-годишен период носи потенциален лостов ефект в размер на 

33 млрд. евро инвестирани от големи предприятия и МСП в дълготрайни материални активи 

(ДМА) за 7-те години преди 2007 г. (преди световната икономическа криза). В този смисъл, 

за да очакваме ефект от 1 млрд. евро срещу 33 млрд.  евро, този 1 млрд. евро трябва да е 

инвестиран разумно, фокусирано и целенасочено, така че да донесе търсените ефекти. 

 

Вземайки предвид постигнатите резултати и поуките от текущия програмен период,  

съществуващите проблеми, нуждите и нагласите на целевите групи предложената визия за 

ОПИК е 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. 

За преодоляване на основните предизвикателства за догонващ и устойчив растеж  са 

определени следните две приоритетни оси със съответните области на интервенция: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Предприемачество, експортен и производствен потенциал като основа 

за изпреварващ растеж 

А) Технологично развитие и иновации („умен“ растеж) – във връзка с възможните 

инвестиции, предвидени в Тематична цел  1 от Общата стратегическа рамка; 

Б) Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията (бърз растеж) – предвид 

Тематична цел  3 от Общата стратегическа рамка; 

 

ПРИОРИТЕТ 2: Зелена и ефективна икономика като гаранция за устойчив растеж 

В) Зелена икономика и ресурсна ефективност – следвайки инвестиционната логика на 

Тематична цел  6 от Общата стратегическа рамка; 

Г) Енергийни технологии и енергийна ефективност – в изпълнение на Тематична цел  4 от 

Общата стратегическа рамка; 

 

При определянето на приоритетните оси и инвестиционните приоритети е следван подхода 

на 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. Освен това, средствата допълват  националните усилия в тази насока и 

трябва да мобилизират по-голям частен ресурс (leverage effect), за да служат като 

катализатор за икономическо развитие, а не като краен източник на финансиране. 

 

Логиката на интервенция на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е 

насочена към превръщането на специализираните фактори на растеж като иновации, 

обучение, научни изследвания и технологии във водещи за развитието на българската 

икономика, в замяна на ниските цени на базисните фактори – труд и природни ресурси 

(фигура 3). 
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Фиг. 3 Логика на интервенция на ОПИК 2014-2020 

 

 
 

Първата област на интервенция (технологично развитие и иновации)  е насочена към 

основите на „умен растеж“ и препоръките от доклад на Световна банка във връзка с 

Стратегията за интелигентна специализация, особено по отношение научните изследвания и 

иновациите. Необходимо е засилване на иновационния капацитет на предприятията и 

развитие на благоприятна среда за иновации и изследвания чрез подкрепа на съществуващи 

и ефективни структури/организации като акцентът в това направление се поставя върху 

директната подкрепа за бизнеса, но според спецификата ще се прилагат и финансови 

инструменти. Изпълнението на предвидените индикативни дейности цели създаване и 

засилване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на 

иновативни продукти, услуги и бизнес модели, инвестиции в НИРД, както и за подобряване 

на условията за осъществяване на иновационна дейност и развитие на сътрудничеството 

между бизнеса и научните среди. По този начин се насърчава засилване на интеграцията 

между елементите на „триъгълника на знанието” („образование-наука-бизнес”). 

Реализацията на инвестиционния приоритет ще даде възможност за увеличаване на 

добавената стойност по веригата на стойността във приоритетни сектори на икономиката, без 

да се изключват останалите предвид динамиката на развитието в България.  

 

Насърчаването на синергично сътрудничество и взаимодействие между всички участници в 

националната иновационна система, предприемането на синхронизирани стъпки по цялата 

верига – от възникването на идеята, през нейното лабораторно тестване до 

комерсиализацията на резултатите, дава възможност за смекчаване на последствията от 

пазарните провали, съпътстващи иновационния процес. Регионалната специализация би 

могла допълнително успешно да допринесе за развитието на малките и средни предприятия 

(МСП) според стратегията в тази област (Small Business Act). Развитието на връзки между 

образованието – науката и бизнеса на регионално ниво и съчетаването на развитието на 

бизнеса по места със създаването и привличането на качествен човешки ресурс ще доведе до 

повишаване конкурентоспособността и степента на интернационализация на предприятията, 

до подпомагане формирането на устойчиви конкурентни предимства, което ще направи 

фирмите по-конкурентоспособни на вътрешния и на международните пазари. 

 



ОПИК 2014-2020 – проект м. октомври 2013 г. 

 11 

Втората област на интервенция (конкурентноспособност и продуктивност на МСП)  
цели да ускори темпа на растеж („бърз“ растеж) и следва да създаде възможности за 

повишаване на продуктивността на предприятията и реализиране на продукцията на нови 

пазари като особен акцент се поставя на експорта. Следва да се повиши 

конкурентоспособността на предприятията чрез подобряване на ефективността и 

производителността на технологиите и управлението в предприятията и подкрепа за 

стартиране и развитие на бизнес. България се намира на етап от развитието си, когато все 

още има значителен потенциал и необходимост да насърчава както предприемачеството, така 

и повишаването на ефективността на функциониране на предприятията чрез внедряване на 

технологични решения - нови за страната и/или за индустрията и/или за предприятието. 

Отчитайки този факт и позицията на бизнеса и неговите организации, програмата предвижда 

и през периода 2014-2020 г. да продължи процеса на усъвършенстване на технологиите в  

предприятията, стартиран през текущия програмен период. Чрез насърчаването на 

инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) се подкрепя развитието на 

нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените и 

управленските процеси.  

 

Значителен потенциал за повишаване на конкурентоспособността и продуктивността на 

предприятията съществува в развитието на електронната търговия и електронния бизнес като 

част от възможностите, които предлага за предприемачите единният цифров пазар, който се 

очаква да нараства с 10% годишно до 2016 г. Предприятията и особено МСП се разрастват 

двойно и тройно по-бързо, когато използват ИКТ, но все още са необходими редица 

конкретни действия, за да се повиши доверието в тези бизнес модели. 

 

Третата област на интервенция  (зелена икономика и ресурсна ефективност) - залага на 

необходимостта от инвестиции за постигането на зелена и ресурсно-ефективна икономика. 

Повишаването на ефективността на използването на природните ресурси са сред основните 

фактори за подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. Въвеждането 

на еко-иновации, екологосъобразни производствени технологии и др. в предприятията 

представляват мощен инструмент за решаване на определени проблеми, откриването на нови 

пазарни възможности, създаването и развитието на конкурентни предимства от по-висок 

ранг, намаляване на суровинните и енергийните разходи, намаляване на вредните емисии и 

т.н. Те притежават значителен потенциал за създаването на нови работни места, повишаване 

производителността на труда, доходите и стандарта на живот,  т.е. водят до устойчивост.  

 

Въвеждането на по-ефективни технологии и процеси в предприятията води до икономия 

(абсолютна и относителна) на природни ресурси, което рефлектира в по-ниска себестойност 

и цени, а оттук се създават предпоставки за повишаване както конкурентоспособността, така 

и покупателната способност на потребителите. 

 

Четвъртата област на интервенция (енергийни технологии и енергийна ефективност) 

ще подкрепя устойчивото използване на енергия и енергийната ефективност. В сравнение с 

останалите европейски страни нашата икономика е най-енергоемката и една от най-силно 

зависимите от внос на енергийни ресурси. Поради това повишаването на енергийната 

ефективност и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 

собствено ползване са от ключово значение за гарантиране енергийната сигурност на 

страната, както и изграждането на междусистемни връзки с енергийните системи на другите 

държави-членки и съседските на България държави. Постигането на успех в тази област 

изисква системни мерки и действия по цялата верига: производство – пренос – 

разпределение – потребление. Значителен потенциал за оптимизиране на процесите по 

цялата верига съществува както по линия на гъвкавост на преноса, контрол и информираност 
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на участниците, така и по линия на използването на високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия (когенерации). 

 

Като елемент на всяка една от приоритетните оси  е предвидено приложението на 

„Финансови инструменти” според специфичните особености на типовете проекти. Чрез 

инструментите за финансов инженеринг се цели облекчаване на достъпа до финансиране на 

предприятията за насърчаване на технологичното развитие и иновациите, повишаване на 

конкурентоспособността и продуктивността на предприятията, повишаване на енергийната и 

ресурсната ефективност. Затрудненият достъп до външно финансиране ограничава, както 

възможностите за стартиране на бизнес, така и инвестициите в иновации, нови технологии и 

съвременни производствени мощности и разрастването на бизнеса. Ключовата роля на 

достъпа до заемен капитал за оборотни и инвестиционни нужди на предприятията определя 

акцента върху инструментите за финансов инженеринг в позицията на ЕС за новия 

програмен период. Основните предимствата на финансовите инструменти са възможността 

за повторното използване на средствата в дългосрочен план, бързината на усвояване на 

средствата от крайните бенефициенти, включително редуцирана административна тежест на 

процедурите,  потенциала за мобилизиране на допълнителни публични или частни 

инвестиции за преодоляване на несъвършенствата на пазара в съответствие със стратегията 

„Европа 2020“ и приоритетите на политиката на сближаване. 

 

Опитът от настоящия програмен период показва същественото значение на достъпа до 

финансиране, включително при изпълнението на проекти с безвъзмездна финансова помощ. 

Чрез инструментите за финансов инженеринг се цели стимулиране на инвестирането на по-

голям обем частен ресурс по посочените направления. Финансовият ресурс разпределен чрез 

инструментите за финансов инженеринг ще подпомага горните приоритетни оси, и ще 

допринесе за всяка една от тематичните цели от Общата стратегическа рамка, които са в 

обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

 

Като хоризонтален приоритет, който също ще бъде интегрална част от двете приоритетни 

направления, са идентифицирани инвестициите, насочени към 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.  

 

За подпомагане работата по изготвянето на пакета от програмните документи за периода 

2014-2020 г. Комисията представи „Становище на службите на Комисията относно 

разработването на споразумение за партньорство и програми в България за периода 

2014-2020 г.“. Заедно със специфичните препоръки в Становището се посочват и петте 

приоритетните области, към които Комисията би желала от България да насочи средствата от 

европейските фондове за следващия програмен период, а именно: 

 

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. 

 

Настоящият проект на ОПИК е изцяло съобразен с логиката на интервенциите по приоритети 

2) Благоприятна за иновации бизнес среда и 4) Екологосъобразна икономика и икономика с 

ефективно използване на ресурсите, като двете приоритетни за финансиране направления 



ОПИК 2014-2020 – проект м. октомври 2013 г. 

 13 

следват двата предложени от ЕК общи приоритети, като единствено освен иновациите, 

според нуждите от анализа на СП и проведените консултации с партньорите, ОПИК следва 

да осигури благоприятна среда за трансфер на знания и технологии и съответстващо 

технологично развитие, което да даде „летящ старт“ на научните изследвания и иновациите и 

да подсили допълнително капацитета за тяхното разработване, внедряване и използване.  

 

В Становището на службите на Комисията относно разработването на Споразумение за 

партньорство и програми в България за периода 2014-2020 г. се поставя акцент върху 

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.  
 

За постигане на максимален ефект от използването на средствата от европейските фондове се 

подчертава необходимостта от концентриране на средствата от ЕСИФ в приоритетни 

области, вместо предоставяне на малък по обем финансов ресурс в много области. 

Средствата от ЕСИФ могат да се използват не само за съфинансиране, но също и за 

финансиране на инвестиции, които са допълващи и свързани с проекти, финансирани от ЕС, 

по-специално на регионално и местно ниво. Необходимо е да се търсят полезни 

взаимодействия не само между петте фонда по ОСР, но също така и с другите 

инструменти на ЕС, като „Еразъм за всички“, „Хоризонт 2020“ и Програмата за социална 

промяна и социални иновации, програмата LIFE и Механизма за свързване на Европа (CEF).  

 

В Становището на Комисията особен акцент за изпълнението на целите на политиката на ЕС 

се поставя на финансовите инструменти. Препоръчва се използването на по-гъвкави и 

устойчиви форми за финансиране и привличане на частни инвеститори със значителни 

лостови ефекти за публичните ресурси, както и подобряване на достъпа на бенефициентите 

до финансиране по ОСР. Това ще допринесе за по-ефективното и устойчиво финансиране на 

публичните политики и ще помогне на държавите-членки да отговорят адекватно на 

дългосрочните предизвикателства и увеличат дългосрочното въздействие на тези политики. 

 

По отношение на принос и координация на ОПИК с други стратегически документи, от 

изключителна важност е да се подчертае ролята на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация на Република България до 2020 г. с характер на 

предварително условие за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 г. Разработеният доклад на Световна банка в тази връзка дава възможност документът 

да е на етап финализиране. Самото изпълнение на 3S стратегията е съществена 

предпоставка за създаване на условия за развитие на институционална среда, 

благоприятстваща иновациите и инвестициите в производства и услуги с висока добавена 

стойност, във високи технологии, както и развитието на сегмента на малки и средни 

предприятия. Иновационната стратегия развива в дълбочина едно от приоритетните 

направления на НПР: България 2020 – Подкрепа на иновационните и инвестиционни 

дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Впроекта  

иновационната стратегия за интелигентна специализация (към 18.09.2013 г.) като основни 

стратегически приоритети са определени: ефективно и координирано управление 

иновационните процеси; укрепване на иновационната система, чрез изграждане на 

съвременна иновационна и научна инфраструктура, повишаване на човешкия капацитет 

според нуждите на науката и индустрията и въвеждане на специфични финансови 

инструменти за подкрепа; подкрепа на цифровия растеж и електронното управление 

Стратегията и ОПИК се разработват паралелно, за да се осигури необходимото съответствие 
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и съгласуваност между двата документа. В стратегията се възприема подход на секторна 

специализация като средство за провеждане на интелигентна политика за постигане на 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Идентифицират се сектори с потенциал за 

растеж и за решаване на предизвикателствата на устойчивото развитие, с цел фокусиране на 

инвестициите за постигане на значим икономически ефект на регионално и национално 

равнище чрез използването на ограничен публичен ресурс.  

 

Одобрена е също Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и 

средните предприятия 2013-2020 г., която е наречена още „Small Business Act“, представя 

визията на България относно държавната подкрепа в областта на малките и средните 

предприятия  в страната, като хармонизира политиката си в тази област с политиката на 

Европейския съюз. Отчетена е нуждата от създаването на около 12 000 нови МСП, 

разпределени по съответните сектори на икономиката. Стратегията цели да подобри 

състоянието и развитието на българските малки и средни предприятия и условията, в които 

те работят и се развиват. ОПИК е насочена към пет от приоритетните области на 

Националната стратегия за насърчаване на развитието на малки и средни предприятия – 

предприемачество, достъп до финансиране, умения и иновации, околна среда и 

интернационализация. Това са областите, в които представянето на България е най-слабо в 

сравнение с останалите страни-членки на ЕС-27. Заложените в проекта на ОПИК цели 

представляват своеобразен индикатор за постигнатия напредък в съответните приоритетни 

направления. 

 

Енергийната стратегия от своя страна е насочена към преодоляване на основните 

предизвикателства пред българската енергетика, съобразено с актуалната европейска рамка 

на енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии. 

Ключовите аспекти са високата енергийна интензивност на БВП, високата зависимост от 

внос на енергийни ресурси и необходимостта от екологосъобразно развитие. В стратегията 

са изведени пет приоритетни направления, които определят визията на правителството за 

развитието на енергетиката до 2020 г. - гарантиране сигурността на доставките на енергия; 

достигане на целите за възобновяема енергия; повишаване на енергийната ефективност; 

развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на 

енергийните нужди, и защита на интересите на потребителите. 

 

Националната програма „Цифрова България 2015” отчита факта, че информационните и 

комуникационни технологии са най-важният двигател на иновациите и растежа на 

националните икономики в световен мащаб. Освен, че имат множество непреки въздействия, 

цифровите технологии и иновации намират все по-широко разпространение и са възможност 

за новото поколение от предприемачи и новатори. Благодарение на тях се преформатират 

цели индустрии и стойностни вериги и се намаляват бариерите за навлизане на пазара. В тази 

връзка Националната програма „Цифрова България 2015” дефинира параметрите (мерки, 

отговорни институции, срокове, бюджет) за развитие на информационното общество (ИО) и 

цифровите технологии в България, които да доведат до изпълнението на европейските цели, 

дефинирани в Цифровата програма на Европа (ЦПЕ) по отношение на социалния и 

икономически потенциал на ИКТ и Интернет до 2015 г. 

 

В становището на службите на Комисията относно разработването на споразумение за 

партньорство и програми в България за периода 2014—2020 г. се посочва необходимостта от 

разглеждане на структурните и институционалните проблеми в България и нейните региони 

и извън националните й граници в териториален и географски контекст, включително 

съгласно и стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR – ЕС-СДР), за да се постигне 

максимален ефект. Стратегия на ЕС за Дунавския регион (Дунавска стратегия) поставя 
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основен акцент върху изграждането на по-силни синергични връзки между властите на 

всички нива с цел оптимизиране на въздействието на дейностите и финансирането. В 

стратегията са изведени четири основни приоритетни направления (стълбове) - свързаност на 

Дунавския регион; защита на околната среда в рамките на региона; изграждане на 

благоденствие; и укрепване на Дунавския регион. По Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 са предвидени индикативни дейности за популяризиране 

на туризма на национално и регионално ниво,  чрез които ще се спомогне за развитието на 

туризма в региона – елемент на приоритетна област „Изграждане на връзки в рамките на 

Дунавския регион – транспорт, енергетика, култура и туризъм“. Чрез подкрепата за развитие 

на инфраструктура за иновации и изследвания и клъстери по проекта на ОПИК ще се 

подкрепи конкурентоспособността на предприятията (чрез изследователска дейност, 

иновации и технологии), включително повишаване на конкурентоспособността на  

клъстерите и развитие на мрежи  – една от приоритетните области на Дунавската стратегия. 
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Табл. 1: Синтезиран преглед на обосновката за избор на тематични цели и инвестиционни приоритети. 

 

Избрана тематична цел Избран инвестиционен 

приоритет 

Обосновка за избора 

 

ТЦ 1 „Засилване на 

научноизследователската 

дейност, технологичното 

развитие и иновациите” 

 

Инвестиционен приоритет 

1.1:  

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. 

 

 

Развитието на иновативните сектори в България изостава значително 

спрямо средното ниво за ЕС-27. Разходите  за НИРД и иновации през 

2011 г.  са 0,59 % от БВП, което е белег за слабо взаимодействие между 

образованието, научноизследоватеските звена и бизнеса в страната. В 

тази връзка в Националната програма за развитие: България 2020 и 

Националната програма за реформи, в изпълнение на стратегията 

„Европа 2020“ е определена национална цел  за инвестиции в НИРД в 

размер на 1,5 % от БВП до 2020 г.; 

Нисък относителен дял на високотехнологичните сектори в общия 

износ (3 % за 2011 г.). 

В отговор на идентифицираните нужди при разработване на НПР БГ 

2020 е изведен подприоритет „Повишаване качеството и ефективността 

на научните изследвания и иновациите“. По него са предвидени 

конкретни области на въздействие за засилване на интеграцията между 

елементите на „триъгълника на знанието“, изграждане на научна и 

иновационна инфраструктура, партньорство между иновативните 

предприятия и носителите на иновативния потенциал, финансиране на 

дейностите за изследвания и развитие на иновациите на предприятията, 

в това число и малки и средни предприятия. Индикативните дейности 

по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ са в подкрепа на гореизброените области на 

въздействие. 

 

ТЦ 3 „Повишаване на 

конкурентоспособността на 

малките и средните 

предприятия ” 

 

Инвестиционен 

приоритет 1.2: 

Предоставяне на подкрепа 

за повишаване на 

капацитета на малки и 

средни предприятия за 

България се намира на етап от развитието си, когато все още има 

значителен потенциал и необходимост да повишава ефективността на 

предприятията чрез внедряване на технологични решения - нови за 

страната и/или за индустрията и/или за предприятието. 

България е с най-ниска производителност на труда. 
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увеличаване на техния 

принос към икономическия 

растеж и развитие на 

иновационните процеси. 

 

През 2011 г. разходите за придобиване на ДМА във всички сектори на 

икономиката достигат до 24 % от БВП на България в сравнение с 46 % 

през 2007 г. Ограничаването на инвестициите в икономиката води до 

ограничаване на възможностите за постигане на икономически растеж. 

Експлоатацията на морално остаряло и амортизирано оборудване 

влошава ефективността на производството по линия на природните, 

енергийните и човешките ресурси, което се отразява негативно върху 

конкурентоспособността на предприятията. Наред с това, както пред 

пазарните лидерите, така и пред МСП стои предизвикателството за 

предвиждане на промените, които ще настъпят през идните години и за 

намиране на механизми за използване на пълния потенциал на 

цифровите технологии. Предприятията без цифрова свързаност и ИКТ 

базирани бизнес модели най-вероятно ще бъдат изключени от световния 

пазар. 

В отговор на идентифицираните нужди при разработване на НПР БГ 

2020 в отделни подприоритети са предвидени области на въздействие 

стимулиране на инвестиции във високотехнологични производства и 

услуги и внедряването на стандарти основно в малки и средни 

предприятия, които кореспондират с индикативните дейности по този 

инвестиционен приоритет. 

 

ТЦ 6 „Опазване на околната 

среда и насърчаване на 

ресурсната ефективност“  

 

 

Инвестиционен приоритет 

2.1:  

Подкрепа за преминаване 

към ресурсно ефективна 

икономика и насърчаване на 

зеления растеж. 

 

В Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 

Република България до 2020 г. се поставя акцент върху развитието на 

екоиновациите като един от основните двигатели за устойчив и 

интелигентен растеж на икономиката. 

В „Становище на службите на Комисията относно разработването на 

споразумение за партньорство и програми в България за периода 2014—

2020 г.“ се акцентира върху развитие на екологосъобразна и ефективно 

използваща ресурсите икономика. 

В отговор на идентифицираните нужди при разработване на НПР БГ 

2020 е изведен подприоритет „Повишаване на ефективността на 

използване на ресурсите“, в който са предвидени мерки за въвеждане на 

нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни технологии и 

оползотворяване и рециклиране на по-голямо количество отпадуци. 
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ТЦ 4 „Подкрепа за 

преминаването към 

нисковъглеродна икономика 

във всички сектори“  

 

 

Инвестиционен приоритет 

2.2:  

Насърчаване на енергийната 

ефективност и използването 

на енергия от ВИ в 

предприятията. 

 

 

Въпреки дългосрочната тенденция на подобряване на енергийната 

ефективност на българската икономика, измерена чрез общия индекс за 

енергийна ефективност ODEX, през 2011 г. България заема последно 

място по енергийна ефективност на ниво ЕС-27.  

В „Становище на службите на Комисията относно разработването на 

споразумение за партньорство и програми в България за периода 2014—

2020 г.“ прекалената енергоемкост на българското производство е един 

от факторите, ограничаващи производителността и 

конкурентоспособността на малки и средни предприятия в България. 

Национална цел 3 интегрирана в НПР: „Достигане на 16% дял на 

възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление 

на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 

г.” 

В отговор на идентифицираните нужди при разработване на НПР БГ 

2020 е изведен подприоритет „Енергийна сигурност и повишаване на 

ресурсната ефективност“.  По отделни подприоритети в неговия обхват 

са предвидени области на въздействие за повишаване на ефективността 

на потребление на енергия и насърчаване на инвестициите в технологии 

за производство и потребление на енергия от ВИ в предприятията. 

В директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност се акцентира 

върху насърчаването на ефективни топлопреносни и охладителни 

мрежи с оглед да се подпомогне развитието на високоефективно 

комбинирано производство на енергия и използването за отопление и 

охлаждане на енергия, произведена на база отпадна топлина и 

възобновяеми енергийни източници. 

Използването на ВИ за производство на енергия от сектора на 

централизираното топлоснабдяване фигурира в мерките, предвидени в 

третия Национален план за действие, приет от МС на 01.06.2012 г., 

където е дефинирано към 2020 г. 10% от топлинната енергия да се 

произвежда от ВИ и отпадъци. 
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1.2 ОБОСНОВКА НА ФИНАНСОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Алокирането на финансовите средства от ЕСИФ между отделните оперативни програми, 

които ще се изпълняват в България през новия програмен период отчита националните 

приоритети и е направено въз основа на предварително разпределение на ресурса по 

тематични цели, базирано на специално разработен за целта модел.  Това разпределение е 

извършено на основата на критерии, които осигуряват основа за обективно и обосновано 

разпределение на средствата при отчитане на националните приоритети на Националната 

програма за развитие: България 2020 и целите на Националната програма за реформи; 

идентифицираните нужди от анализа на Споразумението за партньорство и Становището на 

ЕК от октомври 2012 г. относно приоритетите за финансиране; специфичните препоръки на 

Съвета по Националната програма за реформи; националния капацитет на усвояване на 

средствата от настоящия период. 

 

Индикативното разпределение между отделните оперативни програми и по тематични цели 

се основава на следните допускания: приоритети за финансиране в рамките на отделните 

тематични цели и оперативни програми съгласно версията на СП от 23.07.2013 г.; 

определенията за обхват на тематични цели и тематична концентрация; алокация на ресурс 

по фондове (по цени 2011 г.) – 2 018 млн. евро Кохезионен фонд, 4 061 млн. евро за 

Структурни фондове (ЕСФ и ЕФРР); дял на ЕСФ от Структурните фондове (СФ) – 27 %; 

алокация на ЕСФ за разпределяне по оперативни програми – 2,6 % от ЕСФ. 

 

В рамките на посочените условия, общият размер на средствата по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е 1 192 711 хил. евро, от които 1 037 140 хил. 

евро (85 % от средствата) представляват финансиране от ЕС по линия на ЕФРР и 174 332 

хил. евро (15 % от средствата) национално съфинансиране. Представеното във финансовия 

план (раздел 3 от документа) разпределение по приоритетни оси в рамките на оперативната 

програма съответства на разпределението на средствата по тематични цели на национално 

ниво и е както следва: 

Приоритетна ос 1: Предприемачество, експортен и производствен потенциал като основа 

за изпреварващ растеж – 71 % от общия размер на средствата по програмата. 

А.) Технологично развитие и иновации („умен“ растеж) 

Тематична цел  1 от Общата стратегическа рамка – 27 % от общия размер на срествата по 

програмата. 

Б.) Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията (бърз растеж)  

Тематична цел  3 от Общата стратегическа рамка – 44 % от общия размер на средствата по 

програмата. 

 

Приоритетна ос 2: Зелена и ефективна икономика като гаранция за устойчив  растеж – 

26 % от общия размер на средствата по програмата. 
В.) Зелена икономика и ресурсна ефективност  

Тематична цел  6 от Общата стратегическа рамка – 3 % от общия размер на средствата по 

програмата. 

Г.) Енергийни технологии и енергийна ефективност – 23 % от общия размер на средствата по 

програмата. 

Тематична цел  4 от Общата стратегическа рамка 

 

Техническа помощ – 3 % от общия размер на средствата по програмата. 
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Табл. 2: Преглед на инвестиционната стратегия на програмата 

 

 
– Приорите

тна ос 

–  

– Темати

чна цел 

–  

– [Input 

from the 

description of the 

priority axis] 

–  

– Investment 

priorities  

–  

– [Input from the 

description of the priority 

axis] 

– Specif

ic objectives 

corresponding 

to the 

investment 

priorities 

– [Input 

from the 

description of 

the priority axis] 

– Progra

mme specific 

result indicators 

corresponding to 

the specific 

objective 

– [input 

from result 

indicator tables 

no 3, 4 and 13] 

– F

und 

(specify the 

Fund: 

ERDF, 

Cohesion 

Fund, ESF) 

– [I

nput from 

the financial 

tables 18a- 

18c] 

– Union 

support  - EUR  

–  

– [Input 

from the 

financial tables 

18a -18c] 

– Share of the total Union 

support to the operational 

programme (by Fund) 

– [Input from the financial 

tables 18 a -18c] 

Предприемачество, 

експортен и 

производствен 

потенциал 

ТЦ1       

Предприемачество, 

експортен и 

производствен 

потенциал  

ТЦ3       

Зелена и ефективна 

икономика 

ТЦ4       

Зелена и ефективна 

икономика 

ТЦ6       

Техническа помощ        
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2. ОПИСАНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ 

 

Описаните по-долу приоритетни оси са структурирани чрез прилагането на съгласуван 

интегриран подход и се съотнасят към тематични цели и съответстващи им инвестиционни 

приоритети и специфични цели. За изпълнение на инвестиционните приоритети са посочени 

видове и примери дейности. Посочените дейности са с индикативен характер и не 

представляват изчерпателен списък както по отношение на своя брой, така и по отношение 

на възможностите за въздействие. В съответствие със своите процедури Управляващият 

орган може да добави нови или да промени дейностите, описани по-долу в случай, че 

подобна промяна или нова дейност съответства на тематичните цели и инвестиционните 

приоритети по съответната приоритетна ос.  

2.1 ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ЕКСПОРТЕН И ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ” 

2.1.1 Обосновка за избора на приоритетна ос, покриваща две тематични цели 

 

Приоритетна ос 1 „Предприемачество, производствен и експортен потенциал” е насочена 

към подкрепа за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и 

иновациите (Тематична цел 1 от общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 за ЕСИФ) 

и повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия (Тематична цел 

3 от общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 г. за ЕСИФ). Връзката между 

развитието на иновационния потенциал и засилване на иновационната активност и нивото на 

развитие на технологиите, производствените процеси и оборудване в предприятията е 

предпоставка за обединяване на посочените тематични цели в рамките на приоритетната ос.  

 

На база анализа на нуждите в Споразумението за партньорство, опита от програмен период 

2007-2013 г., както и проведените консултации с партньорите, става ясно, че етапът на 

икономическо развитие на страната не дава реална възможност за иновационна активност 

(ТЦ1) и следва да се избягва фрагментиран подход при разработване на мерките в това 

направление. Несигурността в икономическата среда може да доведе до колебания у 

предприятията при вземане на решение за реализиране на значителни промени в дейността 

им, дори когато те са изправени пред критична обстановка, увеличаваща натискът за 

въвеждане на нови продукти, търсене на нови пазари и въвеждане на нови технологии, 

практики и организационни методи за производствени процеси. Тази несигурност може да 

затрудни и получаването от предприятията на частно финансиране за техните иновационни 

проекти. В тази връзка успоредно с мерките за подкрепа, пряко насочена към дейностите по 

разработване и въвеждане на иновации е необходимо предоставянето на финансова подкрепа 

за развитие на вътрешния потенциал на предприятията чрез инвестиции в дълготрайни 

активи - оборудване и инфраструктура и на подкрепа за услуги за повишаване на техния 

капацитет. По този начин ще се създаде „екипиране“ на бизнеса със средства, технологии и 

познания, които ще спомогнат за развитието на иновационната дейност и за посрещането на 

предизвикателствата на несигурната икономическа обстановка.  

 

За да постигне тази цел ОПИК следва да подсили основите на икономическата активност на 

предприятията, новата експортна структура и засиленото предприемачество (ТЦ3), 

паралелно със създаването на благоприятна среда за трансфер на знания и технологии и 

съответстващо технологично развитие, което да даде „летящ старт“ на научните изследвания 

и иновациите и да подсили допълнително капацитета за тяхното разработване, внедряване и 

използване. 
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2.1.2 Описание на приоритетната ос 

 

Фокусът на приоритетна ос „Предприемачество, експортен и производствен потенциал“ 

включва два взаимно-допълващи се аспекта – ускоряване на темпа на растеж (осигуряване на 

«бърз» растеж) и благоприятстване развитието на иновации (като възможност за 

«интелигентен» растеж), което от своя страна изисква успешно съчетаване на образование, 

обучение, наука и бизнес. Необходимо е засилване както на експортния и производствения 

капацитет на предприятията, така и технологично развитие, трансфер на знания и технологии 

и иновации, които също водят до повишаване на конкурентоспособността и продуктивността 

на предприятията и създаване на нови възможности на международните пазари. Тази 

приоритетна ос се състои от двете направления технологично развитие и иновации и 

конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, включително малки и средни 

предприятия и комплексно адресира основни предизвикателства пред икономическото 

развитие на страната. 

 

Световната практика доказва, че иновациите имат ключово значение за развитието на 

конкурентоспособна икономика. Към настоящия момент България изостава сериозно по 

отношение на общите инвестиции в иновации и научно-изследователска и развойна дейност 

(НИРД) в сравнение с водещите световни икономики и другите държави-членки на ЕС.  Към 

2011 г. разходите за НИРД и иновации в страната представляват 0,59% от БВП, което 

нарежда страната на едно от последните места на ниво ЕС-27. В периода 2000 – 2010 г. се 

наблюдава тенденция на изпреварващо нарастване на разходите за НИРД в частния сектор 

(22,4% средногодишно нарастване) спрямо държавния сектор (6,8% средногодишно 

нарастване), което води до тяхното приблизително изравняване през 2010 г. – 0,30% от БВП 

за сметка на частния сектор и 0,29% от БВП от държавния сектор (вкл. разходи за висше 

образование). В частния сектор по-голяма част от предприятията, особено малките и 

средни предприятия, не разполагат със собствени технологии и възможности за 

разработване на иновации с решаващо значение за отделни отрасли или група отрасли. 

Същевременно, предприятията срещат редица затруднения, свързани с липсата на  персонал 

с подходяща квалификация, достъп до приложни изследвания и финансиране за такива, 

както и неясна дългосрочна визия за развитието на бизнеса по региони.  

 

В доклада на Световната банка за разработването на Стратегията за интелигентна 

специализация на България се констатира, че представянето на България в областта на 

иновациите през последното десетилетие е незадоволително. Иновационната система на 

страната работи под потенциала си, независимо дали измерен спрямо разходите на 

системата, продуктите, или спрямо приноса на иновациите за икономическия растеж. 

Посочва се, че икономическият растеж на България зависи от това тя да използва 

двигателите за конкурентоспособност – иновациите, продуктите и услугите с висока 

добавена стойност, регионалната специализация.  

 

Икономическата криза разкрива слабостите на българската икономиката, и по-специално 

фактът, че секторите на нискоквалифицираното производство, на услугите, и на 

строителството са били водещи за генериране на заетост и икономически растеж.  

Продуктите и услугите с висока добавена стойност остават незначителна част от износа 

(високотехнологични дейности – 6%; средно-високо технологични дейности 19,4 %), а 

уменията и технологичните възможности на страната не са се подобрили. Тази тенденция се 

наблюдава в износа и в технологичното представяне на България, както и се илюстрира от 

мястото, което страната заема в класацията за конкурентоспособност спрямо останалите 

страни. Обръщането на тази тенденция ще изисква промяна в подхода и във философията. 

Научните изследвания и иновациите могат да помогнат на българската индустрия да се 

придвижи нагоре по веригата на стойността в индустриите на знанието, като по този 

начин се увеличи дела на високотехнологичния износ и се подобрят перспективите за 
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създаване на заетост на работната сила, както и да се стимулира растежа и осигуряването на 

по-добри възможности за населението на България.  

 

Във връзка с необходимостта от синхронизация на усилията в сферата на развитие на 

икономиката, научните изследвания и иновациите, и засилване на връзката „наука – бизнес” 

има приета Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2020 г., която  

идентифицира най-общо следните приоритетните 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. 

 

В представеният доклад на Световната банка в тази връзка е направено предложение за 

фокусиране на инвестициите за технологично развитие и иновации в определени сектори и 

сфери, които са в състояние да генерират устойчив икономически растеж. Дискусиите са 

съсредоточени около приоритетите за развитие на науката и научните изследвания по-горе, 

като акцентът пада върху постепенното идентифициране на конкретни региони, области и 

общини, където тези сектори да получат статус на двигатели на икономиката.  

 

Отчитайки динамиката на икономическото развитие на България, ОПИК ще  подкрепя и 

други 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. 

 

През 2011 г. разходите за придобиване на ДМА във всички сектори на икономиката достигат 

до 24% от БВП на България в сравнение с 46% през 2007 г.  Ограничаването на 

инвестициите в икономиката води до ограничаване на възможностите за постигане на 

икономически растеж, както по линия на екстензивния растеж, така и създавайки бариери 

пред развитието на иновационния потенциал на предприятията и постигане на интензивен 

растеж. От друга страна експлоатацията на морално остаряло и амортизирано 

оборудване влошава ефективността на производството по линия на природните, 

енергийните и човешките ресурси, което се отразява негативно върху 

конкурентоспособността на предприятията. Остарелият машинен парк в голяма част от 

българските предприятия е сред основните проблеми на бизнеса в България, което 

предопределя и ключовото значение на технологичната модернизация за повишаване на 

конкурентоспособността на българската икономика. Обновлението и усъвършенстването на 

технологиите оказва влияние върху повишаването на конкурентоспособността на 

предприятията чрез по-ниски разходи за суровини, материали, горива, енергия и труд за 

единица продукция.  

 

В същото време създаването на нови предприятия и стимулирането на предприемачеството е 

от ключово значение за преструктуриране на секторите на икономиката, което е 

предопределящо за икономическото развитие на страната. В Националната стратегия за 

насърчаване на малките и средни предприятия 2014-2020 г. е посочен основния 

недостатък на секторната структура на българските предприятия Недостатък за българските 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=708
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предприятия е секторната структура, която значително се различава от тази в страните от ЕС, 

а именно: 

 България  ЕС-6 

Високотехнологично производство:       1% 2% 

Ниско-технологично производство:       10%  8% 

Интензивни на знание услуги:              14%  23% 

Ниско-интензивни на знание услуги: 68%              51% 

Други сектори:                                    7% 16% 

 

Допълнителен факт, който подчертава недостатъка на българските МСП в този аспект е 

делът на предприятията от сектора „Търговия на дребно”, в който извършват дейност над 

32% от МСП. Този показател в страните за сравнение е 13%, а средно за ЕС: 17%. 

 

Друга специфична особеност относно структурата на българските предприятия е свързана 

със съществуването на значителен брой предприятия, които единствено по заетите лица 

отговарят на критериите за големи предприятия. Съгласно класификация на ЕС за МСП 

(SBA, 2012 г.) през 2011 г. 99,8 % от предприятията в България (са малки и средни 

предприятия (в т.ч. 92,1 % микро предприятия; 6,5 % малки предприятия и 1,2 % средни 

предприятия) и едва 0,2 % големи предприятия. От друга страна, близо 25 % от всички 

предприятия в страната са с персонал над 250 човека (по официални данни на НСИ за 2011 

г.), което предопределя съществуването на т.нар. група предприятия „mid-caps“ (персонал 

между 250 и 3 000 човека, оборот под EUR 50 000 0000 и стойност на активите под EUR 43 

000 000), които остават извън фокуса (имат ограничен достъп до) на програмите за 

финансиране чрез средства от ЕСИФ, а не се различават по основните си характеристики и 

показатели значително от МСП. Анализ на МИЕ от 2011 г. показва, че от всички големи 

предприятия 62 % са с годишни приходи под EUR 50 000 0000 и стойност на активите под 

EUR 43 000 000. По тази причина към настоящия момент по инициативата JEREMIE 

определени финансови инструменти допускат и финансирането на предприятия от този 

сегмент. 

 

Съществен потенциал за повишаване на конкурентоспособността на българските 

предприятия съществува по линия на развитието на ИКТ, което е установен в доклада на 

Световната банка за разработването на Стратегията за интелигентна специализация на 

България (август, 2013 г.). Изследванията показват положителна корелация между 

различните икономически резултати и проникването на широколентовия достъп, делът на 

гражданите, които са редовни потребители на интернет и дела с добри компютърни и 

интернет умения. Разликата по отношение на ИКТ уменията между България и ЕС тръгва 

надолу по веригата към по-бавното развитие на специалистите в областта на ИКТ в 

икономиката и има отрицателно въздействие върху навлизането на електронната търговия, е-

правителството и е-практиките като цяло. От друга страна, Европейската комисия също 

подчертава ключовата роля на ИКТ за подобряването на бизнес климата в Европа. В 

Програмата за предприемачество 2020 - План за действие, Комисията изтъква големия 

потенциал на интелигентното използване на ИКТ като средство за предприемачество, растеж 

и работни места. От изключителна важност е използването на всички възможности за 

подкрепа на предприемачите и МСП да се възползват в пълна степен от възможностите на 

ИКТ, както по отношение на доставката на нови цифрови продукти и услуги, така и от 

гледна точка на търсенето и интелигентното използване на тези технологии. Електронната 

търговия е начин за повишаване на производителността, предлага нови и оригинални услуги 

и увеличава качеството на бизнеса. Следователно, необходим е балансиран и координиран 

подход за стимулиране на търсенето и предлагането, което е от решаващо значение за 

превръщането на България в конкурентоспособно място за правене на бизнес в цифровата 

епоха. Статистиката показва, че по отношение на електронната търговия България е на 

последно място в ЕС, като през 2012 г. само 4 % от предприятията извършват продажби он-
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лайн (при 14 % за ЕС), а при он-лайн покупките положението е още по-неблагоприятно – 0 % 

от българските фирми при 26 % за ЕС. Данните за оборота на предприятията, постигнат чрез 

електронна търговия през 2012 г. е 3%, доста под средното за ЕС (15%). Ключова цел № 6 на 

Цифровата програма за Европа (част от Стратегията „Европа 2020”) е до 2015 г. 33 % от 

европейските малки и средни предприятия на извършват он-лайн покупки и продажби.  

 

Електронният бизнес променя мисията, визията и стратегиите, които фирмите използват, за 

да постигнат целите си. Използването на цифровите технологии изисква основно 

преразглеждане на начина, по който се прави бизнес. Електронният бизнес е съвършено 

различен начин за правене на бизнес, а не просто нов инструмент, който отговаря на старите 

модели. При е-бизнеса производствените вериги се разширяват във виртуални вериги за 

добавяне на стойност, а традиционните физически дейности се заместват от електронни 

взаимодействия. 

 

Електронният бизнес засяга най-вече организацията, управлението, процесите и процедурите 

в предприятията, а не толкова използваните технологии. Това не е само работа с компютри и 

програми, а използване на съвременни информационни технологии и системи за 

удовлетворяване нуждите на клиентите и повишаване на конкурентоспособността на 

фирмите. Ползите от е-бизнеса могат да се открият най-вече при повишената ефективност и 

ефикасност при взаимоотношенията с клиентите, спестяването на финансови средства чрез 

прилагането на ефективни вътрешнофирмени операции и подобряването на стоките и 

услугите чрез иновации.   

 

Друг важен аспект от развитието на българските предприятия е подкрепата за 

интернационализация на дейността им, включително и интернационализация на 

иновационния процес чрез подобряване на достъпа им до пазара в рамките на ЕС и в 

световен мащаб. Нужно също е да се стимулира участието на предприятията в европейски 

инициативи, програми и агенции в областта на научните изследвания и иновациите. Малките 

и средни предприятия в България се характеризират с по-ниска степен на 

интернационализация в сравнение със средното ниво за ЕС. През 2011 г. 78  % от МСП са с 

ниска степен на интернационализация (95 % през 2010 г.), като сред тях най-висок дял имат 

предприятията в търговията и услугите. Най-добре се представят производствените 

предприятия, което се дължи на активизирането на износа и строителството. През 2011 г. 11 

% от МСП осъществяват износ (сравнено с 25 % от МСП в ЕС), а 19 % осъществяват внос 

(сравнено с 29 % от МСП в ЕС) като само 12 % са участвали на международни изложения и 

панаири. Незадоволително ниво на качеството на предоставяните услуги в подкрепа на 

бизнеса от различни структури се наблюдава и в други области. Достъпът на малките и 

средни предприятия до качествени и адекватни на нуждите на бизнеса услуги е от 

решаващо значение за развитието и подобряване на бизнес средата поради традиционно 

ниското ниво на управленски познания и умения във фирмите. България продължава да 

изостава значително по отношение развитието на услуги за бизнеса, в сравнение с другите 

европейски страни, главно поради ограничения достъп, лошото разпространение и ниското 

качество на предлаганите услуги. В тази връзка, в становището на службите на Комисията 

относно разработването на споразумение за партньорство и програми в България за периода 

2014—2020 г. е поставен акцент върху подкрепа за развитието на модерни бизнес услуги 

за малки и средни предприятия, в т.ч. нововъзникващи. 

 

С цел постигане на максимален фокус и засилен ефект от направените инвестиции в рамките 

на  Приоритетна ос 1 „Предприемачество, производствен и експортен потенциал”:  

 по тематична цел 1 за технологично развитие и иновации подходът е хоризонтален 

(подкрепата не е ограничена), като ще се дава предимство (на принципа на получаване на  

допълнителни точки при оценка) на проекти от идентифицираните в проекта на 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация сектори (като например 
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мехатроника, ИКТ, транспорт и логистика, земеделие и ХВП, здравеопазване, услуги 

интензивно базирани на знания, автомобили и компоненти), които са приоритетни и за 

научните изследвания в България; 

 по тематична цел 3 за клъстериране подходът е хоризонтален (подкрепата не е 

ограничена), като ще се дава предимство (на принципа на получаване на допълнителни  

точки при оценка на проектите) на високо-, средно- и ниско-технологични производства, 

вкл. и по-традиционни сектори като текстил и шивашка индустрия.  

 по тематична цел 3 по отношение на стартиращи предприятия, водеща е Националната 

стратегия за насърчаване на развитието на малките и средните предприятия, съгласно 

която подходът е секторен, за изпълнение на заложените цели.  

2.1.3 Инвестиционен приоритет „Насърчаване на инвестициите в 

научноизследователска и иновационна дейност“ (технологично развитие и 

иновации)  

В съответствие с Тематична цел 1 „Засилване на научноизследователската дейност, 

технологичното развитие и иновациите“ и съгласно идентифицираните нужди на национално 

ниво в рамките на ОПИК 2014-2020 този инвестиционен приоритет включва подкрепа за 

технологично развитие и иновации. 

 

Специфична цел 1.1: Създаване и засилване на капацитета на българските предприятия за 

разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели чрез 

инвестиции в научно-изследователска дейност и иновации. 

 

Очаквани резултати 

В резултат на индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще се 

постигне засилване на иновационната активност (ускоряване на иновационния процес) и 

внедряването на иновативни продукти и услуги в предприятията. 

Табл. 3: СЦ 1.1 - Специфични за програмата индикатори за резултат за ЕФРР 
No Индикатор Мерна 

единица 

Категория 

регион 

Базова 

стойност  

Базова 

година 

Целева 

стойност  

(2022)  

Източник 

на 

данните 

Честота на 

отчитане 

1  Дял на 

иновативните 

предприятия 

от общия 

брой 

предприятия  

Брой 

предприятия, 

осъществяващи 

дейности по 

иновации/ Общ 

брой МСП 

Слабо 

развити 

региони  

 2011  НСИ  Среда на 

периода  2017 

2 Разходи за 

НИРД в 

МСП сектора 

хил. лв.  Слабо 

развити 

региони 

 2011  НСИ  Среда на 

периода 2017 

 

Специфична цел 1.2: Подобряване на условията за осъществяване на иновационна дейност, 

включително чрез развитие на сътрудничеството между бизнеса и научните среди и 

подобряване на условията за комерсиализация на научните изследвания. 

 

Очаквани резултати 

В резултат на индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще се 

постигне засилване на интеграцията между елементите на „триъгълника на знанието“ 

(образование-наука-иновации) и бизнеса, кооперирането между иновативните фирми, вкл. 

между фирмите и неправителствените организации (браншови, консултантски организации)  

и ще се създаде необходимата иновационна инфраструктура за развитие на иновационна 

дейност от предприятията. 
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Табл. 4: СЦ 1.2 - Специфични за програмата индикатори за резултат за ЕФРР 
No Индикатор Мерна единица Категория 

регион 

Базова 

стойност  

Базова 

година 

Целева 

стойност  

(2022)  

Източник на 

данните 

Честота 

на 

отчитане 

1 Дял на 

предприятията с 

иновационно 

сътрудничество от 

общия брой 

предприятия с 

технологични 

иновации 

Брой 

предприятия, 

осъществяващи 

иновации в 

сътрудничество/о

бщ брой 

предприятия, 

осъществяващи 

иновации 

Слабо 

развити 

региони  

   НСИ  Среда на 

периода  

2017 

2 Ръст в услугите, 

предлагани на 

предприятия от 

иновативната 

инфраструктура, 

подкрепена по ОП 

% ръст 

брой нов вид 

услуги 

Слабо 

развити 

региони  

   Отчетна 

документация 

Среда на 

периода  

2017 

 

 

Описание на типовете и примерните дейности за финансиране и техният очакван 

принос към съответните специфични цели: 

Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се 

ограничава, до следните индикативни групи дейности: 

 разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни 

предприятия; 

 насърчаване на инвестициите в НИРД, включително в партньорство с научно-

изследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството 

между бизнеса и научните среди; 

 насърчаване развитието на съвместни инициативи за изследвания и иновации;  

 подкрепа за иновативни стартиращи предприятия; 

 подкрепа за развитие на инфраструктура за иновации и изследвания: 

- тематично фокусирани сертифициращи и измервателни лаборатории;  

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

модели;  

- технологични центрове, специализирани по сектори; 

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

или негов правоприемник; 

 предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса. 

 

Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни 

предприятия  – предоставяне на подкрепа за извършването на научни изследвания в 

предприятията, включително проучвания на реализируемостта, индустриални изследвания и 

експериментални разработки, придобиване на права по интелектуална собственост, 

консултации, инвестиции в материални и нематериални активи, обучение на ръководството 

и/или персонала, необходим за внедряването на продукта или процеса на иновация в 

производството и управленските практики на предприятията – бенефициенти. 

 

Насърчаване развитието на съвместни инициативи за изследвания и иновации - 

стимулиране създаването и развитието на мрежи, иновативни платформи, международно 

бизнес сътрудничество и инициативи за изследвания и иновации, като например участие в 

хоризонтални програми, подобряване на достъпа и активно участие в европейските 

технологични платформи и Европейския институт за иновации и технологии, подпомагане 
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на членството и участие в европейски агенции, изграждане на мрежа от офиси за 

технологичен трансфер и други. 

 

Подкрепа за иновативни стартиращи предприятия -насърчаване на сътрудничеството 

между бизнеса и научните среди с цел използване/комерсиализация на резултатите от научни 

изследвания – включва подкрепа за услуги за дизайн; разработка на продукти; трансфер на 

технологии, насочен към страната; управление на иновациите; инженеринг на бизнес 

процесите; пазарни проучвания, подкрепа за придобиване и закрила на права по 

интелектуална собственост; тестване; сертификация.  

 

Подкрепа за развитието на инфраструктура за иновации и изследвания:  създаване и 

развитие на тематично фокусирани сертифициращи лаборатории, лаборатории за 

доказване на концепции, изпитателни лаборатории, технологични центрове и друга 

споделена инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията. 

Структурите следва да споделят основен набор от процеси и оборудване, отразявайки 

спецификата на определените сектори/група фирми, за които са предназначени, да 

разполагат с набор от специалисти, вкл. инженерни кадри, за предоставяне на технологична 

помощ на предприятията. В зависимост от конкретната ситуация и идентифицираните нужди 

на бизнеса се предвижда изграждане на нови структури и/или модернизирането на вече 

функциониращи, в случаите когато съществува добра база. По отношение на въпросите 

свързани с управлението, по време на подготвителната фаза в развитието на нови или 

подобрени иновационни инфраструктури, трябва да се отдели сериозно внимание на 

предварителния анализ на структурата за управление и схемата на мениджмънт (както по 

време на изграждането, така и в оперативната фаза). Също така, от голяма важност са и 

икономическата устойчивост, оценката на риска, прозрачността и отчетността, които трябва 

да бъдат детайлно разгледани в допълнение към въпросите от законодателно и финансово 

естество.  

 

Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса - подкрепа за развитието на модерни и 

иновативни (нови за страната) услуги за бизнеса, свързани с интелектуалната собственост, 

българската стандартизационна система и системи за акредитация на лаборатории и нови 

продукти; 

 

Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да създават и комерсиализират иновации 

 

Специфични целеви територии: територията на цялата страна и всички сектори. С 

предимство ще се ползват проекти от секторите на високо- и средно-технологични 

производства и интензивни на знание услуги според индикативната регионална 

специализация и потенциалните възможности в областта на научните изследвания. 
Ще се търсят възможности за координиране на секторите по региони (чрез финансовите 

възможности по ОП НОИР и ОПРЧР), за постигане на допълващ ефект и постепенното 

допълващо развитие на образование, професионално обучение и учене през целия живот, 

подходящ човешки ресурс, наука, иновации и бизнес. 
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Фиг. 4 Регионално разпределение на високо- и средно-технологични производства и 

интензивни на знание услуги 
  

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 

 

 

  
 

Типове бенефициенти: микро, малки, средни и големи предприятия, междинни 

предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия 

Регламент), „София Техпарк“ (или негов правоприемник) или техни обединения, 

включително партньорства с научноизследователски организации; агенции, ведомства и 

организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на 

услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата. 

 

Водещи принципи за избора на операции: При избора на операции в рамките на 

инвестиционния приоритет следва да се спазват следните водещи принципи: 

 тематична концентрация – за този инвестиционен приоритет е предвидено да се дава 

предимство на предприятия от идентифицираните в Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация приоритетни сектори като подкрепата няма да бъде 

ограничавана само до тях; 

 предоставянето на финансиране ще се осъществява в съответствие с процедурите, 

установени в националното законодателство и вътрешните процедури на Управляващия 

орган;  

 финансиране основано на нуждите - избраните операции следва да отговарят на 

основните предизвикателствата пред бизнеса/икономиката, които са идентифицирани в 

Споразумението за партньорство и стратегията на програмата; 

 ефективност и ефикасност на инвестициите - избраните операции следва да отговарят в 

пълна степен на целите на оперативната програма. Водещи при избора на механизъм за 

изпълнение на операциите следва да бъдат постигане на максимална ефективност, както 

и намаляване на административната тежест за потенциалните бенефициенти; 

 устойчивост на инвестициите – осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати и 

след приключване изпълнението на проекта; 

 координация и синергия – координиране между различните отделните оперативни 

програми на национално ниво, хоризонталните програми и другите инструменти на 

съюза с цел постигане на максимален синергичен ефект и недопускане на двойно 

финансиране; 

 принцип на партньорство и прозрачност – критериите за избор на операции подлежат на 

одобрение от комитета за наблюдение на оперативната програма; 
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 принцип на равните възможности –  насърчаване на равните възможности за всички, 

включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на 

принципа на недискриминация. 

 

Табл. 5.1: Общи и специфични индикатори за продукт за ЕФРР 
ID Индикатор (име на индикатора) Мерна 

единица 

Фонд Категория 

регион 

Целева 

стойност 

(2022) 

Източник на 

данни 

1 Брой предприятия, които си сътрудничат с 

подкрепените  научноизследователски 

институции 

Предприятия  ЕФРР   Проектна 

документация  

2 Брой предприятия, въвели нови или 

значително усъвършенствани продукти, нови 

за пазара и създадени в  резултат от 

подпомогнатите иновации или НИРД проекти   

Предприятия 

ЕФРР   Проектна 

документация 

3 Частни инвестиции, допълващи публичната 

подкрепа за иновации или НИРД проекти 
EUR 

ЕФРР   Проектна 

документация 

  

 

2.1.4 Инвестиционен приоритет „Подкрепа за повишаване капацитета на МСП 

за увеличаване приноса им към икономическия растеж и развитието на 

иновационни процеси“ (конкурентоспособност и продуктивност) 

 

В съответствие с Тематична цел 3 и съгласно идентифицираните нужди на национално ниво 

в рамките на ОПИК 2014-2020 този инвестиционен приоритет включва подкрепа за 

засилване конкурентоспособността и продуктивността на предприятията. 

 

Специфична цел 2.1: Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на 

ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията. 

 

Очаквани резултати 

В резултат на индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще се 

постигне подобряване на материалната база на предприятията с цел повишаване на 

производителността и ефективността на производството, разширяване на производствените 

мощности, въвеждане и/или разширяване на използването на ИКТ и подобрение на 

технологиите и управлението в предприятията. Чрез изпълнението на предвидените за 

финансиране дейности се цели преодоляване на изоставането в технологичното равнище на 

българските предприятия и доближаване до водещите технологични постижения в 

европейски и световен мащаб. По този начин ще се създадат възможности за повишаване на 

качеството на произвежданата продукция и навлизане на нови пазари. 
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Табл. 5: СЦ 2.1 - Специфични за програмата индикатори за резултат за ЕФРР 
No Индикатор Мерна 

единица 

Категория 

регион 

Базова 

стойност  

Базова 

година 

Целева 

стойност  

(2022)  

Източник 

на 

данните 

Честота на 

отчитане 

1 

Производителност 

на труда в МСП  

Euro/worker Слабо 

развити 

региони 

 2011  НСИ Среда на 

периода  

2017  

2 

Дял на разходите 

за инвестиции в 

ИКТ 

Разходи за 

инвестиции в 

ИКТ/ общо 

разходи за 

инвестиции 

Слабо 

развити 

региони  

 2011  НСИ Среда на 

периода  

2017  

3 

Устойчивост на 

подкрепените 

стартиращи 

предприятия  

Предприятия 

осъществяващи 

дейност/ общ 

брой 

подкрепени 

Слабо 

развити 

региони 

   Проучване  Среда на 

периода  

2017  

 

Специфична цел 2.2: 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. 

 

Очаквани резултати 

С дейностите в подкрепа изпълнението на посочената специфична цел следва да се постигне 

разширяване на спектъра и повишаване качеството на предоставяните услуги от агенции, 

организации и други ведомства в полза на предприятията в страната, засилване на 

интернационализацията (подобряване достъпа на предприятията до международните пазари) 

на предприятията и увеличаване на обема привлечени ПЧИ в страната, в т.ч. включването на 

български компании в световните вериги за доставяне на стойност. 

 

Табл. 6: СЦ 2.2 - Специфични за програмата индикатори за резултат за ЕФРР 
No Индикатор Мерна 

единица 

Категория 

регион 

Базова 

стойност  

Базова 

година 

Целева 

стойност 

(2022)  

Източник на 

данните 

Честота на 

отчитане 

1 Брой 

изпълнени 

инвестиционни 

проекти в 

целеви сектори   

Брой  Слабо 

развити 

региони  

   ИСУН Среда на 

периода  2017  

2 Обем на 

износа като 

дял от БВП   

% Слабо 

развити 

региони 

   НСИ/Проучване Среда на 

периода 2017  

 

Описание на типовете и примерните дейности за финансиране и техния очакван принос 

към съответните специфични цели: 

 

Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се 

ограничава, до следните индикативни групи дейности: 

 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, 
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вкл. специално съобразени мерки за подкрепа на ИКТ фирми, разработващи приложения 

и услуги за нуждите на останалите индустриални сектори; 

 подобряване на производствените процеси в предприятията чрез въвеждане на 

международно признати стандарти; покриване на изискванията за сертифициране на 

качеството и получаване на международно признати сертификати; въвеждане в 

предприятията на интегрирани системи за управление на ресурсите, системи за 

автоматизирано проектиране, инженерна дейност и производство и др.;  

 подкрепа за развитието на съществуващи клъстери и подпомагане на новосъздадени 

такива в случай на обоснована необходимост; 

 подкрепа за бързорастящи предприятия; 

 предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса, в т.ч.популяризиране и маркетинг на 

туризма; 

 

Консултантска и инвестиционна подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи 

предприятия само в приоритетните сектори на високо- и средно-технологични 

производства и интензивни на знание услуги – мярката обединява в себе си предоставянето 

на подкрепа за създаване на предприятия (след съгласуване с ОПРЧР 2014-2020, което 

включва предоставянето на обучение по основни умения, вкл. цифрови и разработване на 

бизнес-план, като се определят ясно дефинирани етапи: профилиране, планиране, 

стартиране, консолидиране и растеж) и впоследствие (по линия на ОПИК 2014-2020) 

предоставяне на инвестиционна и консултантска подкрепа за новосъздадените вече 

предприятия за реализирането на конкретни бизнес идеи и инвестиционни намерения, като 

на всеки етап следва да се предлага разнообразна гама от услуги (консултантски услуги, 

обучение, наставничество и достъп до микрокредитиране) в партньорство с младежки и 

други организации, утвърдени бизнес консултанти и финансови институции. Един от 

механизмите за изпълнение на тази цел е свързване на службите по заетостта със службите в 

подкрепа на бизнеса и с източници на микрофинансиране, за да се помогне на безработните 

да намерят своя път към предприемачеството. Създаването на предприятията може да се 

ориентира спрямо концентрацията на работна сила и МСП в съответните административни 

области и/или по райони на планиране (фигура 4).  

 

Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на 

производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите 

чрез въвеждане на водещи технологични решения – включва предоставяне на подкрепа за 

инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) за развитието на нови 

продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси; 

подкрепа за предоставяне на професионални консултантски услуги, свързани с въвеждането 

на нови продукти/процеси/услуги.  

 

Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и 

методи на разпространение, въвеждане на приложения за електронна търговия в 

предприятията и др., вкл. специално съобразени мерки за подкрепа на ИКТ фирми, 

разработващи приложения и услуги за нуждите на останалите индустриални сектори 
- мярката включва предоставяне на подкрепа за изграждане на информационна 

инфраструктура в предприятията (свързване в единна мрежа на всички подразделения и 

локации на дадена компания); инвестиции за въвеждане на нови ИКТ-базирани решения в 

производството/предоставянето на услуги; инвестиции в технологии и оборудване (ДМА и 

ДНА) за електронно предлагане и доставка на стоки и услуги, което ще осигури по-широк 

набор от доставчици, ще доведе до по-ниски разходи (автоматизирана обработка на офертите 

и по-ефективни ценови предложения), по-добро качество на предлаганите стоки и услуги и 

намалени цени на доставките. 

Използването на ИКТ за автоматизиране на вътрешните бизнес процеси чрез автоматична 

обмяна на информация и за управление на човешките ресурси е доста разпространено, 
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особено сред по-големите предприятия. Същевременно приложенията за електронен бизнес, 

които осигуряват автоматично свързване с бизнес партньорите, включително и тези, 

автоматизиращи процесите във веригите за доставки и предаването на фактури, все още се 

използват от много малко предприятия. В представения в Съобщението на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета 

на регионите План за действие „Предприемачество 2020 г.“ - Възраждане на 

предприемаческия дух в Европа са дефинирани пет стратегически направления, като първото 

е стимулиране използването на цифрови технологии от индустрията и МСП, за да се 

трансформират съществуващите бизнес и операционни модели, което да доведе до 

повишаване на производителността и конкурентоспособността.  

 

Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на интегрирани 

системи за управление на ресурсите в предприятията, системи за автоматизирано 

проектиране, инженерна дейност и производство и др. – включва предоставяне на 

професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и 

внедряване на международно признати стандарти с цел подобряване на производствената 

инфраструктура; предоставяне на консултантски услуги, пряко свързани с постигането на 

съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, добри производствени 

практики, услуги за сертифициране на международно признати стандарти и/или за 

удостоверяване на съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или 

за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики; подкрепа за въвеждането 

на технологии, оборудване и ДНА, обвързани в интегрирани системи за управление на 

бизнеса, които имат за цел повишаване производителността на бизнеса.  

 

Подкрепа за сертификация (вкл. чрез ваучери) – насочени са към производителите или 

доставчиците на дадена услуга с цел отговаряне на изискванията за сертифициране на 

качеството и получаване на международно признати сертификати. Подкрепата ще се 

фокусира върху  придобиването на сертификати, които  да доведат до подобряване на 

пазарната реализация на предприятията.    

 

Подкрепа за развитието на клъстери - конкретните дейности за подкрепа на клъстери ще 

бъдат определени въз основа на предварителен анализ и класифициране на съществуващите 

и новосъздаващите се клъстери в отделни категории в зависимост от етапа на  развитие 

(напр. развити, развиващи се и новосъздадени). Високо-, средно- и ниско-технологични 

производства и интензивни на знание услуги ще се ползват с предимство при оценката. За 

всяка отделна категория ще бъдат предложени конкретни мерки и индикативно 

разпределение на определения финансов ресурс. Подкрепата ще е насочена към високо-, 

средно- и ниско-технологични производства и интензивни на знание услуги на териториален 

принцип.В допълнение към фигура 4, по-долу (фиг.5) са представени ниско-технологичните 

производства.  
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Фиг. 5 Регионално разпределение на ниско-технологични производства 
 

 
 
 
 
 
Ниско-технологични 

производства 

C10: Храни 

C13: Текстил 

C14: Облекло 

C15: Кожи и обувки 

C16: Дървен материал 

C17: Хартия 

C31: Мебели 

 

 

 

 

 

  
 

Подкрепа за бързорастящи предприятия (вкл. чрез ваучери) – мярката ще бъде насочена 

към конкретните нужди на бързорастящи технологични предприятия, вкл. стартиращи 

предприятия в областта на цифровите технологии и интернет през първоначалните етапи от 

дейността им (В България има около 1500 – 17000 бързорастящи МСП (без 

микропредприятията), които са само около 6% от МСП, но създават около 40% от добавената 

стойност в МСП). Ваучерите ще имат за цел да подпомогнат осъществяването на конкретно 

инвестиционно и/или друго намерение на тези предприятия, като по този начин се осигури 

по-голяма устойчивост на техния растеж. 

 

Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса – програми за интернационализация на 

предприятията, подкрепа за участие в национални и международни изложения на 

предприятия с цел популяризиране на българското производство и , програми за привличане 

на чуждестранни инвестиции; подкрепа за участие в национални и международни изложения 

с цел популяризиране на възможностите за туризъм в България и маркетинг на 

туристическия продукт (събития, инициативи, кампании) на национално и регионално ниво;  

разработване на схеми за сертификация на процеси/продукти/услуги на българските МСП, 

предоставяне на нови и подобрени услуги за бизнеса, подкрепа за поддържане на 

компетентността на лабораториите чрез акредитация и партньорски оценки, програми за 

разпространение на знанията за представители на бизнеса, развитие на нови услуги за 

бизнеса, подкрепа за развитие на мобилността на звената за извършване на контрол,  

 

 

Основни целеви групи: Предприятия с потенциал да повишават продуктивността си, да 

внедряват нови технологии и производствени процеси. 

 

Специфични целеви територии: Територията на цялата страна. 

 

Типове бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия - „mid-

caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи  

и/или стартиращи МСП или техни обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса 

и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на 

бизнеса и бизнес-средата. 
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Водещи принципи за избора на операции: При избора на операции в рамките на 

инвестиционния приоритет следва да се спазват следните водещи принципи: 

 предоставянето на финансиране ще се осъществява в съответствие с процедурите, 

установени в националното законодателство и вътрешните процедури на УО;  

 финансиране основано на нуждите - избраните операции следва да отговарят на 

основните предизвикателствата пред бизнеса/икономиката, които са идентифицирани в 

Споразумението за партньорство и стратегията на програмата; 

 ефективност и ефикасност на инвестициите - избраните операции следва да отговарят в 

пълна степен на целите на оперативната програма. Водещи при избора на механизъм за 

изпълнение на операциите следва да бъдат постигане на максимална ефективност, както 

и намаляване на административната тежест за потенциалните бенефициенти; 

 устойчивост на инвестициите – осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати и 

след приключване изпълнението на проекта; 

 координация и синергия – координиране между различните отделните оперативни 

програми на национално ниво, хоризонталните програми и другите инструменти на 

съюза с цел постигане на максимален синергичен ефект и недопускане на двойно 

финансиране; 

 принцип на партньорство и прозрачност – критериите за избор на операции подлежат на 

одобрение от комитета за наблюдение на оперативната програма; 

 принцип на равните възможности –  насърчаване на равните възможности за всички, 

включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на 

принципа на недискриминация. 

Табл. 5.2: Общи и специфични индикатори за продукт за ЕФРР 
ID Индикатор (име на индикатора) Мерна 

единица 

Фонд Категория 

регион 

Целева 

стойност 

(2022) 

Източник на 

данни 

1 
Брой предприятия, получили 

безвъзмездни средства 
предприятия  

   Проектна 

документация  

2 
Брой на подкрепените нови 

предприятия  
предприятия  

   Проектна 

документация 

3 

Частни инвестиции, допълващи 

публичната 

подкрепа за МСП (безвъзмездни 

средства) 

EUR 

   Проектна 

документация 

4 

Брой предприятия, получили 

сертификация след ползване на 

ваучери 

предприятия 

   Проектна 

документация 

 

Планирано използване на финансови инструменти 

По тази приоритетна ос се планира прилагане на инструменти за финансов инженеринг, 

които ще адресират едно от основните предизвикателства пред българския бизнес и особено 

малките и средни предприятия – ограничения достъп до финансиране. Въз основа на анализа 

на опита от настоящия програмен период, отчитайки констатациите и препоръките на 

бизнеса и неговите организации следва да се постави акцент върху гаранционни продукти; 

инструменти за предоставяне на нисколихвени кредити за оборотни и инвестиционни нужди 

на предприятията; микрокредитиране и фондове за рисков капитал с акцент върху фондовете 

за начално финансиране. 

 

Съгласно изискванията на регламентите на ЕК следва да бъде извършена предварителна 

оценка на финансовите инструменти като предварително условие за предоставяне на 

подкрепа чрез инструменти за финансов инженеринг през новия програмен период. След 

представяне на анализ и инвестиционна стратегия за ефективното прилагане на 

инструментите на финансовия инженеринг на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съгласно изискванията на ЕК ще бъде конкретизиран 
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наборът от инструменти и механизмът за тяхното изпълнение. Посочените в тази концепция 

инструменти се базират основно върху анализа на опита от настоящия програмен период. 

 

Кръстосано финансиране: До 10% от разходите по настоящата приоритетна ос могат да 

бъдат финансирани по правилата за допустимост, прилагани за Европейския социален фонд, 

при условие че посочените разходи са необходими за доброто изпълнение на съответната 

операция и са пряко свързани с нея. 

 

Табл. 6.1 Рамка за изпълнение на приоритетна ос (по фонд и категория регион) 

 
Стъпка на 

изпълнение, 

финансов 

индикатор, 

индикатор за 

продукт и 

резултат 

Мерна 

единица, 

когато е 

приложимо 

Фонд Категория 

регион 

Цел 

за 

2018 

Крайна 

цел 

(2022) 

Източник 

на данни 

Обосновка за 

представителността на 

индикатора, когато е 

подходящо 

        

 

Табл. 7.1 - 12.1 Категории интервенции (отделни таблици по категория регион / фонд, 

ако приоритетна ос обхваща повече от една категория или фонд). 

 

Измерение 1 Сфера на 

интервенция 

Измерение 2 Форма на 

финансиране 
Измерение 6  Територия 

Измерение 8 

Тематична цел 

(ЕФРР/КФ) 

Код Наименование Сума Код Наименование Сума Код Наименование Сума Код Наименование 
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2.2 ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЗЕЛЕНА И ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА” 

 

2.2.1 Обосновка за избора на приоритетна ос, покриваща две тематични цели 

 

Приоритетна ос 2 „Зелена и енергийно-ефективна икономика“ е насочена към подкрепа за 

преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори (Тематична цел 4 от 

общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 г. за ЕСИФ) и опазване на околната среда 

и насърчаване на ресурсната ефективност (Тематична цел 6 от общата стратегическа рамка за 

периода 2014-2020 за ЕСИФ). Отделянето на енергийната от ресурсната ефективност е 

изключително сложен процес по отношение на функциониращи предприятия, особено в 

нисък и среден спектър на технологично развитие, каквито преобладават в икономиката на 

България. В този смисъл е и желаният комплексен характер на въздействие на предвидените 

мерки в подкрепа на внедряване на ниско-въглеродни технологии, ресурсно-ефективни 

решения, еко-иновации, както и подкрепата за повишаване на енергийната ефективност по 

линия на производство-пренос-потребление на енергия, определя необходимостта от 

съвместното адресиране на тези тематични цели по тази приоритетна ос. 

 

2.2.2 Описание на приоритетната ос 

 

Фокусът на приоритетна ос 2 „Зелена и ефективна икономика“ е повишаване на 

енергийната и ресурсната ефективност на предприятията чрез въвеждане на ниско-

въглеродни технологии, екоиновации и мерки в подкрепа на повишаване на енергийната 

ефективност. 

 

Енергийната интензивност на българската икономика оказва съществено негативно 

влияние върху нейната конкурентоспособност. Въпреки дългосрочната тенденция на 

подобряване на енергийната ефективност на българската икономика, измерена чрез общия 

индекс за енергийна ефективност ODEX, през 2011 г. България заема последно място по 

енергийна ефективност на ниво ЕС-27. Ниската  енергийна ефективност  е резултат от: 

остарялата енергийна инфраструктура, която генерира значителни загуби при преноса и 

разпределението на енергия; остарялата техника и технологии на българските предприятия; 

липсата на професионален капацитет и заинтересованост от страна на предприятията за 

приложение на иновационни/зелени технологии; ограничен достъп до финансиране за 

обновяване/модернизация на машинния парк на българските предприятия (липса на 

собствени ресурси; невъзможност за привличане на външни ресурси – различни форми на  

кредитиране). Повишаването на енергийната ефективност на българската икономика е 

функция от въвеждането на съвременно високотехнологично оборудване и експлоатацията 

на енергоспестяващи технологии – резултат от развитието на НИРД и приложението на 

иновациите на различните етапи от производствения процес.  

 

Заедно с ефективното използване на енергията важна роля за постигане на устойчиво 

развитие заема и използването на възобновяемите източници. То е пряко свързано с 

внедряването на мерки за подобряване на  енергийната ефективност на предприятията. 

Фактори за развитието на сектора на ВИ са повишаването на капацитета и осигуряване на 

информираност на заинтересованите страни – бизнеса, държавни и местни органи, 

потенциални инвеститори, относно потенциала на ВИ. Възобновяемите източници за 

производство на енергия са важни местни неизчерпаеми ресурси, чрез които също така се 

осигурява диверсификация на енергийните доставки и се намалява влиянието на 

производството и потреблението на енергията върху околната среда и се подобрява 

управлението на естествените ресурси.    
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ЕС поставя акцент върху развитието и внедряването на екоиновациите като основен 

фактор за постигане на интелигентен и устойчив растеж. В Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация се подчертава ключовата роля на екоиновациите като 

„зеленият растеж“ се поставя в основата на този тип стратегии. Въпреки, че в иновационната 

стратегия е възприет подход на секторна специализация като средство за провеждане на 

интелигента политика за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, се 

посочва , че екоиновациите не се ограничават до определен индустриален сектор. Те не 

трябва да се разглеждат единствено като инструмент за решаване на определени проблеми, 

но и като двигател за развитието на икономиката в даден регион и засилване 

конкурентоспособността на индустрията. Въвеждането на екоиновации създава нови пазарни 

възможности, които осигуряват нови работни места и засилват ролята на малките и средни 

предприятия чрез осигуряване на конкурентни предимства. Екоиновациите могат да доведат 

до промяна на поведението и начина на живот на гражданите, до подобряване качеството на 

живот и здравето. Екоиновациите, технологични или нетехнологични, водят до намаляване 

на суровините и енергийните разходи на фирмите във всички сектори, т.е. водят до 

устойчивост. 

 

Въвеждането на екоиновации и екотехнологии, изграждането и модернизацията на 

екологичната инфраструктура, насърчаването на екологосъобразни икономически дейности 

и създаването на пазари на екологична продукция допринася за рационално използване на 

ресурси и енергия и за повишаване на производителността на икономическите отрасли. 

По този начин се създава предпоставка за завоюването на нови пазарни позиции в рамките на 

вътрешния, Единния европейски пазар и световните пазари. 

 

2.2.3 Инвестиционен приоритет „Подкрепа за преход към ресурсно ефективна и 

зелена икономика” (ресурсна ефективност на предприятията)  

В съответствие с Тематична цел 6 „Опазване на околната среда и насърчаване на 

ефективното използване на ресурсите“ и съгласно идентифицираните нужди на национално 

ниво в рамките на ОПИК 2014-2020 този инвестиционен приоритет включва подкрепа за 

повишаване ресурсната ефективност на предприятията. 

 

Специфична цел 2.1: Увеличаване на дела на предприятията с оптимизирани 

производствените процеси за ефективно използване на ресурсите. 

 

Очаквани резултати 

В резултат на индикативните дейности по този инвестиционен приоритет ще се постигне 

намаление на количеството на необработени отпадъци, увеличаването на количеството 

рециклирани отпадъци, намаление на емисиите на парникови газове. 

 

Табл. 3.5. Специфични за програмата индикатори за резултат за ЕФРР  
No Индикатор Мерна 

единица 

Категория 

регион 

Базова 

стойност  

Базова 

година 

Целева 

стойност 

(2022)  

Източник 

на данните 

Честота на 

отчитане 

1 Намаление на 

образуваните 

отпадъци от 

дейността  

 

% Слабо 

развити 

региони 

 2011  НСИ Среда на 

периода 

2017 

2 Намаление на 

количеството на 

депонираните 

необработени 

отпадъци 

%   2011  НСИ Среда на 

периода 

2017 
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Описание на типовете и примерните дейности за финансиране и техният очакван 

принос към съответните специфични цели: 

Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до 

следните индикативни групи дейности: 

 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;  

 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; 

 

Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към 

повишаване на ефективността на използване на ресурсите.  

 

Типове бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия - „mid-

caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни 

обединения. 

 

Водещи принципи за избора на операции: При избора на операции в рамките на 

инвестиционния приоритет следва да се спазват следните водещи принципи: 

 предоставянето на финансиране ще се осъществява в съответствие с процедурите, 

установени в националното законодателство и вътрешните процедури на Управляващия 

орган;; 

 финансиране основано на нуждите - избраните операции следва да отговарят на 

основните предизвикателствата пред бизнеса/икономиката, които са идентифицирани в 

Споразумението за партньорство и стратегията на програмата; 

 ефективност и ефикасност на инвестициите - избраните операции следва да отговарят в 

пълна степен на целите на оперативната програма. Водещи при избора на механизъм за 

изпълнение на операциите следва да бъдат постигане на максимална ефективност, както 

и намаляване на административната тежест за потенциалните бенефициенти; 

 устойчивост на инвестициите – осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати и 

след приключване изпълнението на проекта; 

 устойчиво развитие – финансиране на проекти, които водят до повишаване на ресурсната 

ефективност и по този начин подкрепят опазването на околната среда; 

 координация и синергия – координиране между различните отделните оперативни 

програми на национално ниво, хоризонталните програми и другите инструменти на 

съюза с цел постигане на максимален синергичен ефект и недопускане на двойно 

финансиране; 

 принцип на партньорство и прозрачност – критериите за избор на операции подлежат на 

одобрение от комитета за наблюдение на оперативната програма; 

 принцип на равните възможности –  насърчаване на равните възможности за всички, 

включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на 

принципа на недискриминация. 
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Табл. 5.3. Общи индикатори за продукт за ЕФРР (по инвестиционен приоритет) 
ID Индикатор (име на индикатора) Мерна 

единица 

Фонд Категория 

регион 

Целева 

стойност 

(2022) 

Източник на 

данни 

1 Увеличение на количеството 

рециклирани отпадъци 
% 

ЕФРР   Проектна 

документация 

2 Намаление на емисиите на 

парникови газове 

тона СО2 

екв. 

ЕФРР   Проектна 

документация 

3 Разработени нови „зелени 

продукти“ 
Бр. 

ЕФРР   Проектна 

документация 

  

 

2.2.4 Инвестиционен приоритет „Насърчаване на енергийната ефективност и 

използването на енергия от възобновяеми източници в предприятията” 

(енергийни технологии и енергийна ефективност)  

В съответствие с Тематична цел 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна 

икономика във всички сектори“ и съгласно идентифицираните нужди на национално ниво в 

рамките на ОПИК 2014-2020 този инвестиционен приоритет включва подкрепа за 

подобряване на енергийните технологии и енергийната ефективност. 

 

Специфична цел 2.2: Постигане на националните цели за енергийна ефективност и дял на 

ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в страната до 2020 чрез подкрепа за 

въвеждане на ниско-въглеродни технологии в предприятията и подобряване на енергийната 

им ефективност. 

 

Очаквани резултати 

В резултат на изпълнение на предвидените дейности в рамките на този инвестиционен 

приоритет ще се постигне понижаване на първичната и крайната енергийна интензивност, 

както на ниво отделни предприятия, така и за цялата икономика. От друга страна 

отпимизирането на разходите за енергия ще повиши производителността на предприятията. 

 

Табл. 3.6. Специфични за програмата индикатори за резултат за ЕФРР 
No Индикатор Мерна 

единица 

Категория 

регион 

Базова 

стойност  

Базова 

година 

Целева 

стойност  

(2022)  

Източник 

на данните 

Честота на 

отчитане 

1 Енергийни 

спестявания 

% спрямо 

периода 

2001-2005 

Слабо 

развити 

региони 

 2011  НСИ Среда на 

периода 

2017 

2 Дяя на ВЕИ в 

брутното крайно 

потребление 

% Слабо 

развити 

региони 

 2011  НСИ Среда на 

периода 

2017 

 

 

Описание на типовете и примерните дейности за финансиране и техният очакван 

принос към съответните специфични цели 
 

Подкрепата в рамките на приоритетната ос ще бъде съсредоточена, без да се ограничава, до 

следните индикативни групи дейности: 

 

Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията – включва 

изготвяне на обследване за енергийна ефективност, предпроектни проучвания, технически 

спецификации; внедряване на технологии, които водят до подобряване на енергийната 

ефективност на производството, включително производството и местното разпределение на 

енергия; модернизация на мрежи; СМР водещи до подобряване  на енергийните 
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характеристики на сградния фонд на предприятията; внедряване на системи за производство 

на енергия от възобновяеми източници и когенерационни инсталации; въвеждане на системи 

за енергиен мениджмънт. 

 

При дефинирането на параметрите на механизмите за предоставяне на финансова помощ ще 

се търси надграждане на опита от настоящия програмен период, в т.ч. изнасяне на 

техническата оценка на проектните предложения и верификацията на дейностите към 

специализирана/и организация/и.  

 

Разработване на методики за оценка и въвеждането на финансови и други механизми в 

областта на енергийната ефективност и ВЕИ, както и популяризирането й. 

 

Подкрепа за повишаване на енергийната сигурност, енергийната независимост и 

енергийната ефективност на страната чрез финансиране на изпълнението на проект 

„Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“ Фаза 2. Подготвителните 

дейности по проекта, всички проучвания и проектиране, са включени в текущата ОПРКБИ, 

като проектна фаза 1. Всички останали дейности, свързани с отчуждителни процедури, 

строителство, строителен надзор и одит с цел изпълнение на проекта ще се съфинансират със 

средства по оперативната програма за периода 2014-2020 г. 

 

Основни целеви групи: предприятия с потенциал да изпълняват проекти насочени към 

повишаване на енергийната ефективност и прехода към нисковъглеродна икономика. 

 

Типове бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, големи предприятия, 

междинни предприятия - „mid-caps“ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия 

Регламент); нововъзникващи  и/или стартиращи МСП или техните обединения; агенции, 

ведомства и организации на бизнеса, които са свързани с предоставянето на услуги за 

подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата. 

 

Водещи принципи за избора на операции: При избора на операции в рамките на 

инвестиционния приоритет следва да се спазват следните водещи принципи: 

 предоставянето на финансиране ще се осъществява в съответствие с процедурите, 

установени в националното законодателство и вътрешните процедури на Управляващия 

орган;финансиране основано на нуждите - избраните операции следва да отговарят на 

основните предизвикателствата пред бизнеса/икономиката, които са идентифицирани в 

Споразумението за партньорство и стратегията на програмата; 

 ефективност и ефикасност на инвестициите - избраните операции следва да отговарят в 

пълна степен на целите на оперативната програма. Водещи при избора на механизъм за 

изпълнение на операциите следва да бъдат постигане на максимална ефективност, както 

и намаляване на административната тежест за потенциалните бенефициенти; 

 устойчивост на инвестициите – осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати и 

след приключване изпълнението на проекта; 

 устойчиво развитие – финансиране на проекти, които водят до повишаване на 

енергийната ефективност и по този начин подкрепят прехода към нисковъглеродна 

икономика; 

 координация и синергия – координиране между различните отделните оперативни 

програми на национално ниво, хоризонталните програми и другите инструменти на 

съюза с цел постигане на максимален синергичен ефект и недопускане на двойно 

финансиране; 

 принцип на партньорство и прозрачност – критериите за избор на операции подлежат на 

одобрение от комитета за наблюдение на оперативната програма; 
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 принцип на равните възможности –  насърчаване на равните възможности за всички, 

включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на 

принципа на недискриминация. 

 

Табл. 5.4. Общи и специфични индикатори за продукт за ЕФРР 
ID Индикатор (име на индикатора) Мерна 

единица 

Фонд Категория 

регион 

Целева 

стойност 

(2022) 

Източник на 

данни 

1 Допълнителен капацитет за 

производство на енергия от ВИ  
MW 

   Проектна 

документация 

2 Намаление на крайната енергийна 

интензивност 
% 

   Проектна 

документация 

3 Намаление на емисиите СО2 тона СО2 

екв. 

   Проектна 

документация 

  

Планирано използване на финансови инструменти 
По тази приоритетна ос се планира прилагане на инструменти за финансов инженеринг, 

които ще адресират едно от основните предизвикателства пред българския бизнес и особено 

малките и средни предприятия – ограничения достъп до финансиране. Въз основа на анализа 

на опита от настоящия програмен период, отчитайки констатациите и препоръките на 

бизнеса и неговите организации следва да се постави акцент върху гаранционни продукти; 

инструменти за предоставяне на нисколихвени кредити за оборотни и инвестиционни нужди 

на предприятията; микрокредитиране и фондове за рисков капитал с акцент върху фондовете 

за начално финансиране. 

 

Съгласно изискванията на регламентите на ЕК следва да бъде извършена предварителна 

оценка на финансовите инструменти като предварително условие за предоставяне на 

подкрепа чрез инструменти за финансов инженеринг през новия програмен период. След 

представяне на анализ и инвестиционна стратегия за ефективното прилагане на 

инструментите на финансовия инженеринг на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съгласно изискванията на ЕК ще бъде конкретизиран 

наборът от инструменти и механизмът за тяхното изпълнение. Посочените в тази концепция 

инструменти се базират основно върху анализа на опита от настоящия програмен период. 

 

Кръстосано финансиране: До 10% от разходите по настоящата приоритетна ос могат да 

бъдат финансирани по правилата за допустимост, прилагани за Европейския социален фонд, 

при условие че посочените разходи са необходими за доброто изпълнение на съответната 

операция и са пряко свързани с нея. 

 

Табл. 6.2 Рамка за изпълнение на приоритетна ос (по фонд и категория регион) 

 
Стъпка на 

изпълнение, 

финансов 

индикатор, 

индикатор за 

продукт и 

резултат 

Мерна 

единица, 

когато е 

приложимо 

Фонд Категория 

регион 

Цел 

за 

2018 

Крайна 

цел 

(2022) 

Източник 

на данни 

Обосновка за 

представителността на 

индикатора, когато е 

подходящо 
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Табл. 7.2 - 12.2 Категории интервенции (отделни таблици по категория регион / фонд, 

ако приоритетна ос обхваща повече от една категория или фонд). 

 

Измерение 1 Сфера на 

интервенция 

Измерение 2 Форма на 

финансиране 
Измерение 6  Територия 

Измерение 8 

Тематична цел 

(ЕФРР/КФ) 

Код Наименование Сума Код Наименование Сума Код Наименование Сума Код Наименование 
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2.3 ПРИОРИТЕТНА ОС 3 – ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

2.3.1 Специфични цели и очаквани резултати 

Техническата помощ в рамките на ОП ще осигури необходимата подкрепа за успешното 

изпълнение и управление на интервенциите по отделните приоритетни оси, както и за 

популяризиране на предоставяните възможности за финансиране и на постигнатите 

резултати. Реализацията на тази подкрепа е конкретизирана чрез мерки за постигането на 

следните специфични цели: 

1. 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.      

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: 

Подпомагане на Управляващия орган за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, 

свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК 

съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики.  

 

Очаквани резултати 

В резултат от постигането на Специфична цел 1 ще бъде осигурена ефективна структура и 

организация на работата на Управляващия орган на ОПИК и неговите регионални звена. По 

този начин ще се създадат възможности за безпроблемното функциониране и изпълнение 

мисията на УО, а именно – ефективно, ефикасно и правилно изпълнение на оперативната 

програма в съответствие с принципа за разумно финансово управление и съгласно 

разпоредбите на европейското и националното законодателство. 

 

Необходимостта от укрепване на институционалния капацитет на Управляващия орган на 

ОПИК се основава преди всичко на научените уроци и натрупания опит при изпълнението на 

програмата през предишния програмен период 2007-2013 г. В бъдещата си дейност УО е 

изправен пред две групи предизвикателства: 

1) Двойното предизвикателство  да осигури ефективното изпълнение на ОПИК за 2014-2020 

и да подготви програмирането за следващия програмен период. 

2) Тройното предизвикателство на лимитирания брой служители с определена квалификация 

и опит, които трябва да изпълняват своите текущи задачи и едновременно да се учат и 

развиват.   

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: 

Подпомагане на Управляващия орган за 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. 

 

Очаквани резултати 

В резултат от постигането на Специфична цел 2 ще бъде осигурена прозрачност на процеса 

на изпълнение на ОПИК и популяризирането й сред най-широк кръг от заинтересовани. По 

този начин ще се създадат възможности за повишаване информираността на широката  

общественост за ЕФРР и ОПИК през периода 2014-2020 г., привличане на обществения 

интерес, насърчаване към участие с проекти, разясняване на възможностите и ползите от 
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участието в програмата, гарантиране на равнопоставеност и откритост при нейното 

изпълнение. 

 

Усилията по популяризацията на ОП „Конкурентоспособност” през 2007-2013 г. имат като 

резултат значително подобряване на разпознаваемостта на програмата сред широката 

общественост. Националните информационни кампании могат да бъдат определени като 

успешни и с висока степен на полезност за участниците. Събитията, обаче, привличат 

основно компании с конкретни намерения за кандидатстване и известен проектен опит и 

затова е необходимо, от една страна, обхватът им да бъде разширен. От друга страна, с 

увеличаване на информираността на аудиторията нараства нейната критичност и затова е 

необходимо особено внимание към подбора на съдържанието и формата на 

информационните събития. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: 

Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на 

програмата и по-доброто (количествено и качествено) използване на финансовите й ресурси. 

 

Очаквани резултати 

Развитието на капацитета на бенефициентите не е самоцелно, а ще допринесе за постигането 

на съществен напредък в усвояването на ресурсите и в крайна сметка – за постигане на 

целите на ОПИК. Това е и търсеният краен резултат (ефект), който се осигурява с 

обучението и другите форми на подкрепа за повишаване капацитета на бенефициентите по 

програмата. 

 

Досегашният опит на Управляващия орган при планирането и предоставянето на подкрепа за 

развитие на капацитета на бенефициентите през 2007-2013 г. позволява да бъдат 

формулирани следните основни предизвикателства: 

1) Посрещане нуждите и очакванията и на двете страни – както на бенефициентите, така и на 

Управляващия орган. Това означава, че тези нужди и очаквания трябва да бъдат проучени и 

систематизирани. 

2) Отчитане на типичните грешки, неточности, нередности и празнини, допускани от 

бенефициентите, както на фазата на разработването на проектите, така и на фазата на 

тяхното изпълнение.  

3) Съобразяване със специфичните реални потребности и капацитета на отделните групи 

бенефициенти (предприятия, публични институции, организации, т.н.). 

Табл. 13.1: Специфични за програмата индикатори за резултат (по специфични цели) 
ID Индикатор Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 

(2022)*  

Източник 

на данни 

Честота на 

отчитане 

СЦ1 Дял на служителите на УО, 

вкл. регионалните звена, 

които са повишили своята 

компетентност 

  2014  Проучване Два пъти по 

време на 

програмния 

период 

СЦ2 Ниво на обществена 

осведоменост за ОПИК като 

цяло и за отделните 

процедури 

  2014  Проучване Два пъти по 

време на 

програмния 

период 

СЦ3 Ниво на задоволеност на 

бенефициентите на ОПИК от 

обучения и техническа 

подкрепа  

  2014  Проучване Два пъти по 

време на 

програмния 

период 

*Целевата стойност може да има количествено или качествено изражение 

2.3.2 Дейности, които ще бъдат подкрепени и техният очакван принос към 

специфичните цели 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: 

Ефективността на изпълнението на Специфична цел 1 се основава преди всичко върху 

анализ на потребностите на Управляващия орган на ОПИК от подкрепа, които са определени 

по време на подготовката на програмата или предстои да бъдат определени в хода на 

изпълнение на програмата. За да може техническата помощ да отговаря адекватно на 

променящите се потребности на УО в зависимост от новите предизвикателства и изисквания, 

се предвижда прилагането на по-гъвкав подход към планирането дейностите в сравнение с 

този от предишния програмен период. Индикативните типове дейности включват: 

 

Типове дейности за финансиране: 

 предоставяне на техническа подкрепа, консултации, изследвания, анализ и проучвания, 

необходими за правилното управление, наблюдение, оценка и контрол на ОПИК;  

 общо и специфично обучение на персонала на УО (работни срещи, семинари, обмен на 

добри практики и опит и др.); 

 подкрепа на процесите на оценка и подбор на проекти (организация на оценителни 

комисии, база данни от независими експерти, притежаващи необходимата техническа 

експертиза, наемане на експерти, и др.), независими оценки на проекти; 

 заплати, разходи за поддръжка на офиси и за пътувания на персонала, участващ пряко в 

програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК, 

включително в случаите на възлагане на част от дейностите (outsourcing);    

 доставка и поддръжка на комютъризирана информационна система (хардуер и софтуер) 

и офис оборудване; 

 оценка на изпълнението на ОПИК (включително текуща оценка); 

 подкрепа за текущото наблюдение, финансовия контрол и одит (включително проверки 

на място и свързаните с тях отчети, вътрешни системи за наблюдение и контрол, 

организиране и провеждане на процедури за обществени поръчки и др.); 

 организиране работата и текущи разходи на Комитета за наблюдение; 

 подкрепа за подготовката на документи за следващия програмен период (консултации, 

проучвания, наръчници и др.). 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: 

Проведените досега проучвания показват, че потенциалните бенефициенти се нуждаят от по-

целенасочена и актуална информация за практическите аспекти при използването на 

европейските средства в България и по-конкретно за процедурите за кандидатстване, 

възможностите за финансиране, подготовката на проекти и други подобни въпроси, свързани 

със спецификата на програмата. Специфична цел 2 е насочена към задоволяване именно на 

тези потребности с оглед осигуряване ефективно използване на средствата и качествено 

изпълнение на проектите по ОПИК. 

 

Типове дейности за финансиране: 

 актуализиране и поддръжка на интернет страница;  

 организиране на събития – информационни кампании, семирари, кръгли маси, 

конференции, изложби, изложения, ,  семинари за стимулиране на публичната подкрепа 

и отговорност за предлаганите инвестиции. 

 разпространение на документация, свързана с изпълнението на ОПРР; 

 участия в предавания, разработване и разпространение на информационни филми и 

клипове, реклами и други медийни събития;  

 публикации, бюлетини, брошури, постери, наръчници и др.;  

 анализи и допитвания до общественото мнение - фокус групи, анкети; 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: 

За постигането на Специфична цел 3 ще се подкрепят дейности, адресиращи трудностите на 

бенефициентите на ОПИК при приоритизиране на потребностите им, както и при 
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идентифицирането, обосновката, разработването и изпълнението на проекти. Важен въпрос, 

към който също ще се насочи вниманието, е създаването на предпоставки и разбиране за 

ролята на партньорството както на бизнеса с бизнес, така и с науката, публичните 

институции и неправителствения сектор.    

 

Типове дейности за финансиране: 

 изготвяне и изпълнение на оценки, анализи и планове за действие за укрепване на 

административния капацитет на бенефициентите на ОПИК; 

 консултантска помощ за идентифициране на проектни идеи и подготовка на проектни 

предложения, съответстващи на целите и пироритетите на ОПИК, разработване и 

поддържане на списък с „готови за финансиране” проекти; 

 организиране на обучения, обучителни материали и др., конкретно предназначени и 

свързани с улесняването на изпълнението на ОПИК по теми като енергийна ефективност 

за предприятията, финансови инструменти, иновации, бизнес обединения и др.; 

 дейности за изграждане и укрепване на партньорства, имащи за цел подобряване 

предоставянето на бизнес-услуги и улесняване на сътрудничеството между бизнеса, 

бизнеса и науката, социално-икономическите, регионални и други подходящи партньори. 

 

Табл. 13.2:  Индикатори за продукт ЕФРР (по приоритетна ос) 
ID Индикатор (име на индикатора) Мерна единица Целева стойност 

(2022)* 

Източник 

на данни 

 Обучени служители на УО, вкл. регионални 

звена 

Бр.   

 Обучени и консултирани бенефициенти Бр.   

 Анализи, проучвания и др. консултантска 

подкрепа 

Бр.   

 Проведени информационни кампании и 

публични събития 

Бр.   

 Проведени заседания на Комитета за 

наблюдение 

Бр.   

 Извършени вътрешни и външни оценки Бр.   

* попълването на целевата стойност не е задължително за техническа помощ 

 

 

Табл. (14-16): Категории интервенции 

Таблица 14: Измерение 1 

Област на интервения 

Таблица 15: Измерение 2 

Форма на финансиране 

Table 16: Измерение 3 

Територия 

Код € Сума  Код € Сума  Код € Сума  
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3. ФИНАНСОВ ПЛАН НА ОПИК 2014-2020 

 

Табл. 17 Финансов план на оперативната програма, даващ годишния ангажимент на Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР) в оперативната програма (в EUR) по категории региони.  

 

Ще бъде попълнен допълнително. 

 

 Категория регион 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Общо 

ЕФРР 

Слабо развити региони 
        

Общо         
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Табл. 18а Финансов план на оперативната програма, показващ сумата на общото финансово разпределение на всеки фонд в 

оперативната програма, национално финансиране и съфинансиране по приоритетни оси за целия програмен период (в евро)   

 

 

 
(1)   Попълва се само когато приоритетните оси са изразени в общи разходи. 

(2)   Този процент може да се закръгли до най-близкото цяло число в таблицата. Точният процент, използван за възстановяване на плащанията, е съотношението (f). 

  Категория 

регион  

База за 

изчисление 

на 

подкрепата 

от ЕС 

Европейско 

финансиране 

Национален 

принос 

Индикативно разпределение на 

националния принос 

Общо 

финансиране 

Степен на съ-

финансиране 

Информация 

по–слабо 

развити 

региони 

(a) (b) (= (c) + 

(d)) 

Национално 

публично 

финансиране 

Национално 

частно 

финансиране  

(e) = (a) + (b) (f) = (a)/(e) Принос на 

ЕИБ  

Друго 

финансиране 

(3) 

(c)  (d) 

ПО 1: Предприемачество, 

експортен и производствен 

потенциал  

Слабо развити 85 % 739 700 000 110 955 000 110 955 000  850 655 000 0,85 НП НП 

ПО 2: Зелена и ефективна 

икономика 
Слабо развити 85 % 265 850 000 39 877 500 39 877 500  305 727 500 0,85 НП НП 

ПО 3: Техническа помощ  
Слабо развити 85 % 31 590 000 4 738 500 4 738 500  36 328 500 0,85 НП НП 

ОБЩО:   1 037 140 000 155 571 000 155 571 000  1 192 711 000 0,85 НП НП 
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Табл. 18в Разпределение на финансовия план на оперативната програма по приоритетна ос, фонд, категория регион и тематичната цел 

за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионен Фонд (Таблица 18b  19) (Член 87 (d) (ii) от Общия регламент) 

Това разпределение  се изисква, за да се изпълни изискването, посочено в член 87 (2) (d) (ii) на Общия регламент за конкретизиране на  приоритетните оси, които съчетават инвестиционни 

приоритети от различни тематични цели, размера на общите целеви суми от ЕФРР, ЕСФ и КФ и национално съ-финансиране за всяка от съответните тематични цели. Ако всяка от 

приоритетните оси съответства на един тематичен цел, не се изисква разпределение на ниво приоритетна ос по-долу в таблицата. 

Приоритетна ос  Фонд Категория регион Тематична цел Подкрепа на Съюза Национално участие Общо финансиране 

ПО 1: Предприемачество, 

експортен и производствен 

потенциал  

ЕФРР слабо развити  

ТЦ 1: Засилване на 

научноизследователската дейност, 

технологичното развитие и 

иновациите. 

281 470 000 42 220 500 323 690 500 

ЕФРР слабо развити  

ТЦ 3: Повишаване на 

конкурентоспособността на 

малките и средните предприятия. 

458 230 000 68 734 500 526 964 500 

ПО 2: Зелена и ефективна 

икономика 

ЕФРР слабо развити  

ТЦ 4: Подкрепа за преминаването 

към ниско-въглеродна икономика 

във всички сектори 

238 470 000 35 770 500 274 240 500 

ЕФРР слабо развити  

ТЦ 6: Опазване на околната среда и 

насърчаване на ресурсната 

ефективност 

27 380 000 4 107 000 31 487 000 

ПО 3: Техническа помощ ЕФРР слабо развити НП 31 590 000 4 738 500 36 328 500 

ОБЩО       1 037 140 000 155 571 000 1 192 711 000 

 
 * Заложените средства не включват заделения резерв (към момента 5% от общи размер на средства), т.е. той ще следва да се добави допълнително. 
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Табл. 19 Индикативна сума на помощта, която ще се използва за целите, свързани с изменението на климата 

 

Тази таблица се генерира автоматично от SFC на базата на таблиците за категоризация.  

Индикативна сума на помощта, която ще се използва за целите, свързани с изменението на климата 

Приоритетна ос Индикативна сума на помощта, която ще се използва за 

целите, свързани с изменението на климата (в евро) 

Дял от общата отпусната сума за оперативната програма 

(%) 

1.    

2.    

Общо   

 

 

Забележка: Насоките за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна 

политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика за рибарство за периода 2014-2020 г. предвиждат за всяка програма да се 

идентифицират адекватен брой цели, ориентирани към изпълнение на изискванията за интеграция на ПОС и ПИК в петте ЕСИФ, като се 

гарантира че те съдържат необходимите количествени показатели, спрямо които впоследствие да се измерва напредък. При разработване на 

документа е взето под внимание, че процесът на определяне на приоритетите и дейностите/операциите по всяка програма следва да е в 

съответствие с изискванията за тематична концентрация на фондовете от ЕС и същевременно да е ориентиран към постигане на конкретни 

резултати за ПОС и ПИК, както и към опростяване на системите и намаляване на административната тежест и уеднаквяване на правилата. 

Целите и заделеният за тях финансов ресурс следва да са в съответствие. 
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4. ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ 

В координация и съгласуваност със Споразумението за партньорство Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. планира да допринася за прилагането на 

инструментите на интегрирания териториален подход. Чрез тях по линия на ОПИК 2014- 

2020 г. ще се цели постигането на динамично конкурентоспособно и устойчиво развитие на 

икономиката на територии с изведени в СП нужди и „тесни места” за развитие, където е 

необходима концентрация на ресурси за осъществяване на целенасочено въздействие, 

водещо до съживяване и стимулиране на икономически растеж, базиран на устойчива 

заетост, иновации и ефективно и ефикасно използване и управление на ресурсите. 

 

Съгласно СП за периода 2014-2020 г. България програмира и ще прилага следните 

инструменти на интегрирания подход: 

 Водено от общността местно развитие – първоначално като пилотен модел само за 

територията на област Смолян; 

 Устойчиво градско развитие – по определен списък с градове, включени в НКПР 2013-

2025 г. на база Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и 

съответни зони за въздействие, където е приложимо; 

 Интегрирани териториални инвестиции – интегриран подход за целенасочено 

въздействие в най-слабо развития и икономически изостанал район (NUTS II) на 

България и ЕС – Северозападен регион (СЗР). 

 

Приносът на ОПИК 2014-2020 г. по прилагането на гореизброените инструменти е съобразен 

със спецификите на обхванатите територии и се планира да доведе до успешния преход към 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез: 

 създаване на благоприятна бизнес среда, трансфер на знания и технологии и стимулиране 

на иновационната активност, разработването и внедряването на иновации от и на тези 

територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и 

иновации; 

 създаване на подходящи механизми за подпомагане развитието на бизнеса чрез 

инвестиции за повишаване на производителността на труда и намаляване на 

енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството на тези територии; 

 адекватни форми за улесняване на достъпа на МСП и новосъздадени предприятия до 

финансови средства, ИКТ приложения и по-комплексни бизнес услуги; 

 стимулиране на бизнес с ниски емисии на въглерод, енергийна ефективност и икономика, 

ползваща енергийни алтернативи и технологични решения. 

 

4.1 ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ВОДЕНОТО ОТ ОБЩНОСТТА 

РАЗВИТИЕ 

България програмира общо-приложими принципи за подбор, одобрение и финансиране на 

стратегии за ВОМР, за всички програми, финансирани от ЕСИФ, които принципи  са 

базирани на правилата, залегнали в Общия регламент. 

 

В изпълнение на предвиденото в СП приложение на подхода за ВОМР с много-фондово 

финансиране чрез ОПИК 2014-2020 ще могат да бъдат насочвани средствата от ЕФРР за: 

 предприемачество, иновации и развитие на бизнеса; 

 зелена и ефективна икономика; 

 интернационализация на местния бизнес. 

 

Съгласно изискванията на чл. 28 и 29 от Общия регламент и на база следните критерии за 

територия: бедност и риск от социално изключване на населението; планинска и гранична 

територия с ограничено икономическо развитие, територия с тежки демографски и 

емиграционни процеси; периферна територия – без алтернативен на автомобилния транспорт 
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достъп, България планира като пилотен модел да реализира ВОМР на територията на област 

Смолян. Територията е избрана и на база значителен напредък в програмирането на 

стратегическия документ за ВОМР, приложим за територията, чиито приоритети са насочени 

към икономическото възстановяване, социалното съживяване и устойчивото развитие на 

Областта в стратегическия хоризонт до 2020 г. 

 

В съответствие с приоритетите, специфичните цели и инвестиционните приоритети на 

ОПИК 2014-2020 в Стратегията за ВОМР на Област Смолян ще се определят специфичните 

за територията мерки и дейности за подпомагане, насочени към,: 

 повишаване конкурентоспособността и интернационализацията на местния бизнес; 

 предприемачество, създаване на среда за развитие на новосъздадени предприятия и 

внедряване на иновации;  

 повишаване на способността за използване на местния потенциал за икономически 

дейности като конкурентно предимство; 

 ресурсна ефективност и зелена икономика, при установени условия за тяхното развитие. 

 

Възможен механизъм за осигуряване на целенасочено въздействие и концентрация на 

предвидените средства е задаването на критерий „проекти с приоритет” при оценката на 

проекти по ОПИК 2014-2020 г. за проекти, които се подават за финансиране от кандидат 

бенефициенти и/или се реализират на територията на област Смолян. 

 

4.2 ОБЩ ПОДХОД КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ 

България предвижда през първия етап от програмния период 2014-2020 г. постепенно 

изграждане на структури и институционален капацитет и създаването на механизми за 

прилагане на интегрирани териториални инвестиции на територията си, като на този етап 

конкретно идентифицирана целева територия е тази на Северозападен регион (NUTS II).  

 

ОПИК 2014-2020 г. ще допринася за ИТИ, съобразно приоритетите, които ще бъдат 

заложени в Интегрираната стратегия за териториално развитие на Северозападен регион за 

периода 2014-2020 г. На база Интегрираната стратегия ще бъдат определени: основните 

области за финансиране, необходимия финансово ресурс за изпълнение на проектите, вкл. 

интегрирани проекти; механизмите за управление и изпълнение на ИТИ, включително 

координацията между УО на оперативните програми, които финансират ИТИ.  

 

Предвид изостаналостта на икономиката на региона, ще се търсят специфични подходи за 

адресиране на конкретните нужди, които засягат най-вече създаването и привличането на 

бизнес и инвестиции в региона, както и човешки ресурс в трудоспособна възраст. На 

практика, в региона липсват достатъчен брой икономически субекти, които да бъдат 

подкрепяни, т.е. инвестициите за развитие на предприятията следва да са предхождани от 

инвестиции за установяване на предприятия в региона, привличане на национални и чужди 

капитали, производствени мощности и/или филиали, стимули за предприемачеството, 

регионална специализация, транс-гранично и транс-национално сътрудничество. 
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5. СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ НА НАЙ-БЕДНИТЕ ГЕОГРАФСКИ РАЙОНИ И 

ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, ИЗЛОЖЕНИ НА НАЙ-ГОЛЯМ РИСК  

В Споразумението за партньорство на Република България като елемент на интегрирания 

подход за териториално развитие се предвижда адресиране на специфичните нужди на 

географски области, които са най-засегнати от бедността или на целевите групи с най-висок 

риск от дискриминация или социално изключване. За идентифицираните като застрашени от 

риск на дискриминация и/или социално изключване лица е предвидено съ-финансирането 

със средства от ЕСИФ на мерки и действия в рамките на ИТИ за Северозападния регион и на 

пилотния модел на реализация на интегриран териториален подход на територията на област 

Смолян в изпълнение на Плана за устойчиво развитие на областта. По този начин се цели да 

се постигне в най-голяма степен интеграция и намаляване на социалните различия и 

дисбаланси между отделните групи и категории лица на съответната територия, чрез 

насочване на усилията към социално включване на лица, засегнати от бедност или групи с 

риск от изключване. В координация и съгласуваност със Споразумението за партньорство по 

ОПИК също се предвижда прилагането на инструментите на интегрирания териториален 

подход като приносът на програмата към посочените териториални единици ще бъде в 

рамките на специфичните цели и предвидени индикативни дейности. 

 

 

6. СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, КОИТО СА С 

ПОСТОЯННО НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРИРОДНИ ИЛИ ДЕМОГРАФСКИ 

УСЛОВИЯ 

Ще бъде допълнено. 
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7. ВЛАСТИ И ОРГАНИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И 

ОДИТ И РОЛЯ НА ПАРТНЬОРИТЕ 

7.1 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ВЛАСТИ И ОРГАНИ (ЧЛЕН 87 (5) (А) И (B) ОБЩ 

РЕГЛАМЕНТ) 

–  

Таблица 23: Идентификация и контакти за връзка със съответните компетентните 

органи  

 

Тип орган 

 

Име на компетентния орган, 

отдел или сектор, където е 

приложимо 

 

 

Ръководител на 

компетентния  орган 

(позиция) 

Управляващ орган Главна дирекция „Европейски 

фондове за 

конкурентоспособност” 

(ГД”ЕФК”), МИЕ 

Главен директор на 

ГД”ЕФК” 

Сертифициращ орган 

(ако е приложимо) 

Дирекция „Национален фонд”, 

Министерство на финансите 

Директор на дирекция 

„Национален фонд”, МФ 

Одитен орган Изпълнителна агенция „Одит на 

средствата от ЕС” (ИА”ОСЕС”) 

Изпълнителен директор на 

ИА”ОСЕС” 

Орган, към който ще се 

извършват плащания  от 

Комисията 

Дирекция „Национален фонд”, 

Министерство на финансите 

Директор на дирекция 

„Национален фонд”, МФ 

 

В съответствие с принципа за споделено управление страната членка и Комисията са 

отговорни за управлението и контрола на оперативните програми. Страната членка има 

водеща роля в този процес относно изпълнението и контрола на оперативните програми чрез 

системите за управление и контрол. За да се засили ефективността на контрола върху избора 

и изпълнението на операции и функционирането на системите за управление и контрол 

функциите и процедурните правила за работа на Управляващия орган ще бъдат подробно 

разработени от УО на ОП в съответствие с изискванията на регламентите на ЕК за периода 

2014-2020.   

 

Управляващият орган носи основната отговорност за ефективното и ефикасно изпълнение 

на ЕСИФ и по този начин изпълнява редица функции, свързани с подготовката, 

управлението и мониторинга на програмата, финансовото управление и контрол, избора на 

операциите и изпълнението на мерки за информация и публичност на оперативната програма 

в съответствие с изискванията на регламентите на ЕК. Съгласно Решение на МС 

№328/25.04.2012 г. и Устройствения правилник на Министерството на икономиката и 

енергетиката (МИЕ) функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г. ще бъдат изпълнявани от Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД”ЕФК”) към МИЕ. 

Комитетът за наблюдение осъществява мониторинг върху изпълнението на оперативната 

програма. Функциите и процедурните правила за работата и функциониране ще бъдат  

разработени от УО на ОП, съгласно изискванията на Общия регламент  за фондовете към 

ОСР за периода 2014 – 2020 г. УО на програмата ще изпълнява ролята на негов секретариат.  

Сертифициращият орган е отговорен за изготвяне и представяне на ЕК на сертифицирани 

декларации за разходи и на искания за плащане. Дирекция „Национален фонд” към 
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Министерство на финансите ще изпълнява функциите на Сертифициращ орган за ОПИК 

2014-2020 г.  

 

Одитиращият орган е отговорен за гарантиране провеждането на одитите за потвърждаване 

на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на оперативната 

програма. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” ще изпълнява функциите на 

Одитиращ орган за ОПИК 2014-2020 г.  

 

7.2 ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТНЬОРИ В ИЗГОТВЯНЕТО НА 

ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА И ТЯХНАТА РОЛЯ 

7.2.1 Процес на подготовка на оперативната програма 

С Решение на МС №328/ 25.04.2012 г. Министерство на икономиката и енергетиката е 

определено като водещо ведомство за разработване на новата оперативна програма в 

областта на иновациите и предприемачеството.  

 

Съгласно чл.32, ал.1, т.5 от Устройствения правилник на МИЕ, Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД”ЕФК”) отговаря за изготвянето на 

оперативната програма за програмен период 2014 - 2020 г. и съпътстващите я документи. 

Съгласно чл. 32, ал.1, т.6 дирекцията координира работата на тематичната работна група 

(ТРГ) за изготвянето на оперативната програма и изпълнява функциите на секретариат към 

нея съгласно съществуващите нормативни актове. По този начин при разработването на 

оперативната програма за иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. се ползва опитът, 

който дирекцията има в програмиране, управление и изпълнение на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., в качеството 

й на Управляващ орган. 

 

Основният координиращ орган на национално ниво, отговорен за разработването и 

договарянето на Споразумението за партньорство и оперативните програми за програмния 

период 2014-2020 е Централното координационно звено в администрацията на Министерски 

съвет.  

 

Новата ОП за иновации и конкурентоспособност (ОПИК) се разработва въз основа на 

променящи се документи (български и европейски) и в съответствие с нуждите на бизнеса и 

резултатите от предварителни консултации с всички заинтересовани страни, вкл. службите 

на ЕК. В тази връзка, гъвкавият подход е единственият възможен, тъй като ОПИК (както 

всяка оперативна програма) е тясно свързана с другите планови и програмни документи и 

всяка промяна в един от параметрите може да доведе до съществена промяна в други 

параметри или части на програмата. 

 

Основните етапи в процеса на програмиране на ОПИК, дейностите по които се изпълняват 

паралелно и координирано, могат да се дефинират, както следва: 

 Подготвителен етап – разработването на стратегически и нормативни документи, 

идентифициране на заинтересованите страни (партньорите), събиране и обработка 

на изходни данни/ информация 

Процесът по подготовката на стратегическите и програмни документи за управление на 

средствата от фондовете за програмен период 2014-2020 г. стартира в края на 2011 г. През 

януари 2012 г. са одобрени процедурите за разработването им (ПМС № 5/18.01.2012 г.). С 

Решение на МС №328/ 25.04.2012 г. е одобрен списък с тематични цели, оперативни 

програми и ведомствата, отговорни за тяхната подготовка.  
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В съответствие с разпоредбите на чл.5, ал.3 от ПМС № 5/18.01.2012 г. са идентифицирани 

ключовите  партньори, които да вземат участие в процеса на програмиране и е сформирана 

работната група за разработване на оперативната програма за иновации и 

конкурентоспособност. Освен представители на водещите министерства и ведомства в 

работната група са включени също така и представители на социално-икономическите 

партньори, регионалните и местни власти, структурите на гражданското общество, 

академичната общност. 

 

Идентифицирани са стратегическите документи и анализи, които са необходими за 

подготовка на новата ОП, в т.ч. приложимите предварителни (ex-ante) условности 

(Националната стратегия за насърчаване на МСП 2013-2020, Иновационна стратегия за 

интелигентна специализация, анализ на резултатите от настоящия програмен период, 

аналитична информация относно разпределението на българската икономика по региони и 

сектори, стратегически документи в областта на туризма, стратегически анализ за 

привличане на преки чужди инвестиции, Енергийна стратегия и др.). 

 

През м.юли 2012 г. е подписано Споразумение със Световна банка за предоставяне на 

консултантски услуги с основна цел предоставяне на подкрепа относно подобряване на 

институционалната и правната рамка в подкрепа на националната иновационна система на 

България и за подобряване на проектите за иновации, финансирани от Европейския съюз.  

Съдействието на Световната банка по Споразумението е от съществено значение за 

програмирането на период 2014-2020 г. Основна дейност по Споразумението е 

разработването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация като едно 

от задължителните предварителните условия за предоставяне на подкрепата от ЕСИФ за 

периода 2014-2020. Изготвен е и е представен Доклад на СБ за Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация, въз основа на който през м.май 2013 г. е разработен и първият 

проект на Стратегията.  

 

В рамките на Споразумението Световната банка сътрудничи активно и при разработването 

на иновационния компонент на ОПИК – извършен е преглед на подкрепата за иновациите 

чрез оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

2007-2013 и са очертани възможностите за подобряване на резултатите в периода 2014-2020..  

 

Паралелно, в рамките на Споразумението, са проведени и отделни срещи и консултации с 

бизнеса, между които фокус-групи в секторите ИКТ, фармацевтика, мехатроника и 

електоника, преработка на храни, защита и търговска реализация на интелектуалната 

собственост, креативни индустрии. Получени са конкрети препоръки от Асоциация на 

бизнес клъстерите, АРИ (Асоциация на рециклиращата индустрия) и Българска асоциация по 

рециклиране (БАР), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска 

търговско-промишлена палата (БТПП) и др. 

 

През м.ноември 2012 г. е представено “Становище на службите на Комисията относно 

разработването на споразумение за партньорство и програми в България за периода 

2014-2020 г.“, съдържащо специфични препоръки на ЕК и основни приоритетни области, 

към които Комисията би желала България да насочи средствата от европейските фондове за 

следващия програмен период, което послужи като основа при изготвянето на концепцията на 

ОПИК 2014-2020. 

 

В края на 2012 г. е извършено качествено проучване чрез дълбочинни интервюта или 

фокус групи сред бенефициенти и други заинтересовани страни (бизнес организации, 

научни институти, консултанти и др.) по отношение опита им с настоящата ОП, с цел да се 

очертаят основните трудности и да се формулират конкретни предложения или насоки за 

промяна в следващия програмен период. През периода м.март - май 2013 г. е проведено и  
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национално представително проучване с използване на количествени методи сред 

широката група на потенциалните бенефициенти (неучаствали, участвали и отхвърлени, 

изпълнили/ изпълняващи проект по ОПК). 

 

На 09.01.2013 г. с Решение на МС списъкът с оперативни програми е допълнен с ОП „Наука 

и образование за интелигентен растеж”, което постави началото на широка и продължителна 

дискусия относно разделението и допълването на мерките в двете програми, касаещи 

иновационната система в страна и по-конкретно търсенето на синергията при 

осъществяването на иновационни дейности от бизнеса и академичните среди и подпомагане 

на сътрудничеството между бизнеса и науката за постигане на цялостен положителен ефект 

върху българската икономика. 

 

През м.септември 2013 г. стартира процедура за избор на външен консултант за подпомагане 

на процеса на програмиране, включваща извършване на анализ на резултатите от 

оперативната програма за периода 2007 – 2013, формулиране на препоръки за следващия 

програмен период 2014-2020 г. и подкрепа при разработването на новата ОП.  

 

 Подготовка на концепция за ОПИК 2014-2020, обсъждането й със заинтересованите 

страни и постигане на съгласие по ключовите въпроси 

На 6 февруари 2013 г., на среща с представители на Европейската комисия (ЕК) е представен 

и съгласуван предварителният обхват и индикативните приоритетни области за финансиране 

по ОПИК. На тази база, в контекста на приложимите стратегически и нормативни 

документи, осъществени анализи и проучвания, резултатите от водените до момента  

дискусии в рамките на координационния механизъм за разработване на стратегическите 

документи за следващия програмен период (работни срещи за определяне механизмите за 

разграничаване и допълняемост между отделните ОП, заседания на работната група за 

Споразумението за партньорство, няколко неформални срещи на високо управленско ниво за 

постигане общо разбиране и съгласие по въпросите от национално значение, 

предварителните преговори със службите на ЕК от м. ноември 2012 и м. февруари 2013 г ) и 

експертизата на Световната банка през м.април 2013г. е разработен първия вариант на 

Концепция на ОПИК 2014-2020. 

 

Първият вариант на Концепция на ОПИК 2014-2020 е представен за обсъждане в рамките на 

първото заседание на Тематичната работна група (ТРГ), проведено на 26.04.2013 г. 

Проведена е дискусия по предложения обхват, приоритетни направления, индикативни 

дейности и инструменти за финансиране на ОПИК 2014-2020, като преобладаващата част от 

изразените становища съдържаха несъгласие с основния подход на концепцията за 

насърчаване изграждането на иновационна инфраструктура, клъстери и приложението на 

нови за страната модели (инструменти) за подкрепа на бизнеса с доказана ефективност в 

световен мащаб, но не и в България.  

 

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

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

сектор, регионалните и местни власти и другите заинтересовани страни, както и по-пълно 

отразяване на действителните нужди на българската икономика през м.юни 2013 г. е 

инициирано провеждането на работни срещи. 

  

Същевременно, първият вариант на концепцията от м. април 2013 г. е оценена в 

неофициалния документ на ЕК от 22 юли 2013 (non paper) като недостатъчно зряла, за да 

стане основа за технически преговори. Въпреки това първите наблюдения са, че: липсва 

солидна обосновка за избора на приоритети и в тази връзка следва да бъде използвано 

проучването на СБ за Стратегията за интелигентна специализация, да бъдат разширени 
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възможностите за подкрепа на МСП и новосъздадени предприятия чрез финансов 

инженеринг в комбинация с грантове (приложено към настоящия документ).  

 

Въз основа на получените коментари и проведените консултации през м.юни 2013 г. е 

разработен втори вариант на Концепцията за ОПИК 2014-2020 г., която е представена за 

обсъждане на второто заседание на Тематичната работна група на 11.07.2013 г. и в 

значителна степен получи одобрението на заинтересованите страни.  

 

След заседанието на  ТРГ са проведени и допълнителни двустранни работни срещи между 

ГД „ЕФК“ на МИЕ и МОН, Асоциацията на бизнес клъстерите и МОСВ. Срещите с МОН и 

МОСВ са с цел определяне на разделителни линии и допълняемост между отделните 

програми, а срещата с АБК е за обсъждане на позицията на АБК относно втория вариант на 

концепция на ОПИК и дискусия по разработването на индикативните дейности и правилата 

на новата оперативна програма, и в частност подкрепата за клъстери. 

 

След второто заседание на ТРГ са получени становища от 13 организации: МИЕТ - дирекция 

„Иновации, инвестиции и предприемачество”,  МС - дирекция „Програмиране на средствата 

от ЕС“, Министерство на финансите, БТПП, БАН и представители на академичната общност, 

Асоциация на топлофикционните дружества в България, НСОРБ, АБК, Браншова Камара на 

Дървообработващата и Мебелната промишленост, Българска асоциация на производителите 

на инертни материали (БАПИМ), членове на бизнес и консултантски организации (БАКЕП), 

МТИТС. 

 

Основното предизвикателство при разработването на програмата е да се постигне консенсус 

между всички заинтересовани страни и баланс между мерките, които имат бърз и 

непосредствен ефект върху бизнеса (технологично обновление, въвеждане на международни 

стандарти и сертификация, интернационализация и т.н.) и такива, които изискват по-дълъг 

период за постигане на опреден резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за 

иновации и изследвания; развитие и внедряване на иновации и т.н.). 

 

 Разработване на цялостен проект на ОПИК 2014-2020 

Като отчете полученото широко одобрение на втория вариант на концепция на ОПИК 2014-

2020 от страна на социално-икономическите партньори, получените коментари и резултатите 

от проведените срещи и дискусии, УО пристъпи към разработването на цялостния проект на 

оперативната програма, обхващащ детайлно разписване на стратегията на програмата, 

определяне на приоритетите за нейното постигане в съответствие с тематичните цели и 

инвестиционни приоритети съгласно проекта на регламент за ЕФРР, индикативни дейности 

за подкрепа, очакваните резултати и индикатори за тяхното измерване. 

 

През м.август 2013 г. е получено писмо от ЕК относно индикативното разпределение на 

средствата от ЕСИФ за България за периода 2014-2020 г., въз основа на което на национално 

ниво е направено индикативното разпределение на финансовия ресурс между отделните 

оперативни програми по тематични цели. Така предвидените приоритетни направления за 

подкрепа в цялостния проект на оперативната програма получават своето финансово 

изражение.  

 

 Предстоящи етапи в процеса на програмиране са осъществяване на технически 

консултации със службите на ЕК, отразяване на получените коментари и 

стартиране на преговорния процес за одобрение на ОП. 

 

7.2.2 Участие на партньорите в подготовката на оперативната програма 

В съответствие с чл.5 от проекта на Общия регламент, Оперативна програма “Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. се разработва при спазване на принципа на 
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партньорство. Съставът на тематичната работна група за нейното изготвяне е формиран в 

съответствие с разпоредбите на чл.5, ал.3 от ПМС № 5/18.01.2012 г. Участието на изброените 

в чл.5 (3) органи и организации гарантира отразяване на мненията на всички заинтересовани 

страни по отношение разработването на ОПИК 2014–2020 г., както и използването на 

експертизата на членовете за възможно най-качествено разработване на документа. 

Поименният състав на тематичната работната група, отговорностите и задачите й, са 

определени със заповед РД-16-1396/19.10.2013 г. на министъра на икономиката, енергетиката 

и туризма (приложен списъка на партньорите като анекс към настоящия документ).  

  

За да се осигури възможно най-широко и активно участие на заинтересованите страни, 

структурите на гражданското общество са представени от най-утвърдените и активни 

организации на бизнеса в страната. В групата намират място и представители на национално 

представените организации на и за хората с увреждания, организации от тематичните групи 

„Социални организации“, „Екологични организации“ и „Политики за развитие“.  За участие 

на неправителствени организации в ТРГ е проведен избор съгласно Механизма за избор на 

неправителствените организации, утвърден от Министъра по управление на средствата от 

ЕС. Проведен е и избор на представители на академичната общност, в съответствие с 

методиката и със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката. 

 

Партньорите в ТРГ са включени в цялостното изготвяне, разглеждане и съгласуване на 

проектите и окончателен вариант на оперативната програма като всичките им права и 

задължения като членове на групата са дефинирани в правилата за работа на тематичната 

работната група, приети с гласуване на нейното първо заседание. 

 

За да се улесни участието на партньорите от цялата страна, за място на срещите на ТРГ се 

избират възможно най-комуникативни зали, вкл. с достъп на хора с увреждания. Всички 

решения на ТРГ се вземат по възможност с консенсус. При наличие на разногласия се 

провеждат допълнителни срещи. Предвидена е и възможността за създаване на подгрупи за 

разработване на отделни части от проекта на Оперативната програма/ обсъждане на 

специфични въпроси и решаване на проблеми, свързани с функциите и задачите на работната 

група или с проекта на оперативната програма. С оглед коректното отразяване на всички 

постъпили становища и коментари, секретариатът изготвя протокол от всяко заседание както 

и съгласувателна таблица, в която се регистрират отразените становища и се дават 

основанията за отхвърляне на неприетите такива. 

 

С оглед даване на възможност за запознаване с проекта на ОПИК и отразяване на мненията 

на възможно най-широк кръг заинтересовани, на интернет страницата на ОПРКБИ 2007-2013 

г. (http://www.opcompetitiveness.bg)  са създадени рубрика „Нов програмен период 2014 - 

2020 г.“ и секция „Предложения, мнения, препоръки“. В рубриката „Нов програмен период 

2014 - 2020 г.“ се публикуват документите от заседанията на ТРГ, а секция „Предложения, 

мнения, препоръки“ предоставя възможност бизнесът да изпраща своите предложения, 

коментари и препоръки за програмирането на новия период 2014-2020. Всички изпратени 

предложения, мнения и препоръки са разгледани от Управляващия орган на ОП 

„Конкурентоспособност“ и получили отговор. 

 

За популяризиране на проекта на ОПИК 2014-2020г. и получаване на обратна връзка от още 

по-широк кръг лица и организации, експерти на УО участват в редица информационни 

събития, на които представят проекта на програмата. 

След окончателното разработване на програмата и одобрението й от ЕК сътрудничеството с 

партньорите ще продължи в рамките на бъдещия Комитет за наблюдение, в който участие ще 

вземат преобладаващата част от организациите, представени в ТРГ. 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/module0.php?menu_id=278
http://www.opcompetitiveness.bg/module0.php?menu_id=278
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7.2.3 Организация на предварителната оценка и процесите на SEA 

Предстои стартиране на процедура за избор на изпълнител за осъществяване на 

предварителна и екологична оценка на ОПИК 2014-2020.  

 

 

 

8. КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ФОНДОВЕТЕ, ЕЗФРСР, ЕФМДР, НА ДРУГИ 

НАЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ИНСТРУМЕНТИ НА 

СЪЮЗА КАКТО И С ЕИБ 

8.1 РАЗГРАНИЧАВАНЕ И ДОПЪЛНЯЕМОСТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” (ОПИК) И ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА НАЦИОНАЛНО 

НИВО. 

Едно от предизвикателствата пред ефективното и ефикасно усвояване на средствата от 

ЕСИФ е постигане на синергичен ефект от различните дейности в рамките на отделните 

оперативните програми на национално ниво. Едновременно с това е необходимо постигане 

на ясна демаркационна линия между отделните оперативни програми, за да се избегне 

припокриване на мерки и допускане на двойно финансиране. Цялостният механизъм и 

структурите, осигуряващи координация между ЕСИФ и други национални и европейски 

инструменти за финансиране са представени в специален раздел от Споразумението за 

партньорство на Република България. На ниво ОПИК са идентифицирани следните области 

на разграничаване и допълняемост с останалите оперативни програми на България: 

 

 ОПИК и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж” 

(ОПНОИР) 

 

ОПИК и ОПНОИР са насочени към постигане на интелигентен растеж на българската 

икономика. Всяка една от тях се отнася до различен аспект от развитието на научно-

изследователска дейност, технологичното развитие и иновациите, което е определено като 

тематична цел 1 от ОСР на ЕСИФ. Основната цел на ОПНОИР е постигане на интелигентен 

растеж и изграждане на общество, базирано на знанието, чрез повишаване качеството  на 

научните изследвания и образованието. По този начин двете оперативни програми 

осигуряват подкрепа, както за развитието на фундаментални и приложни изследвания по 

инициатива на научната общност (ОПНОИР), така и за развитието и внедряването на 

иновации, включително изграждане на инфраструктура за иновации и изследвания, породени 

от нуждите на бизнеса. В рамките на ОПИК са предвидени и мерки 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. Основната разграничителна линия между двете програми е 

характера на научните изследвания – по ОПНОИР ще се подкрепят научни и приложни 

изследвания и иновации, които нямат бизнес характер, т.е. няма да са свързани директно с 

реализацията на нов продукт, процес, бизнес модел и т.н. Мерките насочени към развитието 

на „чиста“ наука и/или наука във всички нейни други приложения, отвъд бизнеса, като 

центрове за върхови постижения (модернизиране/създаване), центрове за компетентност и 

научно-изследователската инфраструктура (в унисон с приоритетите на националната пътна 

карта за научна инфраструктура) и дейности, свързани с научни и приложни изследвания и 

иновации, които нямат бизнес характер попадат в обхвата на ОПНОИР в рамките на 

приоритетите на Националната стратегия за научни изследвания. По ОПИК ще се 

финансират дейности в областта на разработване и прилагане на иновации, които са в 

отговор на конкретна нужда на бизнеса и следва да водят до разработване и внедряване на 

нови продукти, процеси и бизнес модели или усъвършенстване на съществуващи такива като 

се допуска и партньорство с научноизследователски организации и други предприятия. В 

обхвата на ОПИК освен мерките за разработване и прилагане на иновации, свързани с 
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бизнеса попадат приложните изследвания, ориентирани към предприятията, както и бизнес-

ориентираната про-иновативна инфраструктура (като например технологичен парк, 

технологични центрове, офиси за технологичен трансфер, високо-технологични бизнес 

инкубатори), както и закупуването на оборудване за ориентирани към бизнеса приложни 

изследвания на научните организации. 

 

От друга страна като демаркационна линия между двете програми са възможните 

бенефициенти – по ОПНОИР като бенефициенти са определени научни организации и 

структури (БАН, ССА, научни институти, висши училища и/или техни основни звена, 

центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, МОМН, ИА „ЕСМИС”) като се 

насърчават различни форми на сътрудничество  с бизнеса, но основни бенефициенти на БФП 

ще са научните организации, а предприятията ще играят ролята на лакмус за 

идентифициране на определени направления, в които има потенциал за провеждане на 

изследвания. По ОПИК като допустими бенефициенти са определени микро-, малки, средни 

и големи предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните 

разпоредби на приложимия Регламент), „София Техпарк“ като също са допустими различни 

форми на партньорство с научни организации, в които водещи ще са бизнес 

структурите,агенции и други организации и ведомства, които са свързани с предоставянето 

на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата.Изпълнението на двете 

оперативни програми и очаквания синергичен ефект следва да има основен принос към 

постигането на дефинираната национална цел за инвестиции в НИРД в размер на 1,5% от 

БВП до 2020 г. 

 

 ОПИК и Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 

 

Стратегията на ОПРР залага на повишаване качеството на живот с оглед преодоляване на 

отрицателните демографски тенденции и  използване потенциала на градовете за 

балансирано развитие на цялата територия на страната. Мерките по ОПРР са насочени към 

подобряване на общинската образователна и социална инфраструктура, културна и спортна 

инфраструктура, повишаване на енергийната ефективност и развитие на градски транспорт. 

Поставя се акцент върху устойчивото и интегрирано градско развитие (Приоритет 1) като е 

възприет подход на концентрация на ресурсите чрез фокусиране на инвестициите в 

определени градове (идентифицирани градове за подкрепа в Националната концепция за 

пространствено развитие за периода 2013-2025 г.) и по конкретно в рамките на зоните на 

въздействие на съответните Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

(ИПГВР). Чрез тези планове се цели постигне на синергичен ефект от координираното 

изпълнение на различни местни секторни политики и инвестиции на териториално ниво, така 

че цялостното решение да надхвърли добавената стойност, ако тези политики и инвестиции 

биха били изпълнени по отделно. Отделни проекти, които попадат в обхвата на ИПГВР и 

отговарят на специфичните  цели и предвидените типове индикативни дейности в рамките на 

ОПИК могат да бъдат подкрепени по нея (като например „Агро Фууд Тек” парк в Пловдив). 

Близо 1/3 от ресурсите по ОПРР са насочени към тематична цел 4 „Подкрепа за 

преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори“ като почти 20% от 

средствата са определени за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради, а около 9% от средствата ще бъдат инвестирани в 

развитието на интегриран градски транспорт. От друга страна по ОПИК са предвидени 

мерки, които са насочени към повишаване на енергийната ефективност в предприятията 

(производствени процеси, отопление/охлаждане, енергийни характеристики на сградния 

фонд). По този начин двете оперативни програма обхващат две различни, но и допълващи се 

области на интервенции. Високата енергийната интензивност на българската икономика 

спрямо средното ниво за ЕС и основните идентифицирани проблеми в това направление 

изискват изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност във веригата 

производство – пренос – потребление  на енергия. Необходимо е повишаване на 
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ефективността на потреблението на енергия във всички сектори на българската икономика, 

за да бъде достигната амбициозната цел, която си е поставила България за повишаване на 

енергийната ефективност с 25% до 2020 г. 

 

В допълнение на приоритетна ос „Регионален туризъм“ по ОПРР насочена към опазване, 

популяризиране и развитие на културното и природното наследство, чрез развитие на 

регионалния туризъм, в рамките на ОПИК се предвижда подкрепа за  популяризиране и 

маркетинг на туризма на национално и регионално ниво. 

Освен тематичните цели, върху които се фокусира съответната оперативна програма като 

основна демаркационна линия между ОПИК и ОПРР може да се посочат потенциалните 

бенефициенти по двете програми – по ОПИК са микро-, малки, средни и големи 

предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби 

на приложимия Регламент) и агенции и други организации и ведомства, които са свързани с 

предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата, а по 

ОПРР –67 общини, съгласно ИПГВР, дирекция „Жилищна политика“, МРР и финансови 

институции във връзка с приложението на финансови инструменти за целите на програмата. 

 

 ОПИК и Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 

 

ОПИК и ОПОС адресират едновременно един от аспектите на основната цел на стратегия 

„Европа 2020“ – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, а именно устойчивостта. В 

рамките на двете програми се предвиждат дейности в подкрепа на изпълнението на 

тематична цел 6 от ОСР на ЕСИФ - Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност. В обхвата на ОПОС са включени мерки насочени към опазване, възстановяване 

и поддържане на биологичното разнообразие в Националната екологична мрежа, включваща 

защитени зони и територии (ПО Натура 2000 и Биоразнообразие); подобряване на системите 

за управление на битовите отпадъци и осигуряване на подходящо третиране, 

оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци, при спазване на йерархията за 

управление на отпадъците и насочено към изпълнение на целите, съгласно националното 

законодателство и това на ЕС (ПО Отпадъци); подобряване на управлението на водите чрез 

осигуряването на пречистване на отпадъчните води в агломерации, в които отпадните води 

от канализационните мрежи се заустват без съответното пречистване, осигуряване на чиста и 

безопасна питейна вода за населението, подобряване на системата за мониторинг на водите, 

изграждането на информационни системи и модели за управление на водите. Предвидените 

мерки ще се изпълняват от МОСВ и неговите регионални органи, ИАОС, общини, 

регионални сдружения за управление на отпадъци, структури/органи/звена, отговорни за 

управлението на защитени зони от мрежата Натура 2000 в страната и защитени територии. 

 

От друга страна по ОПИК се предвижда внедряване на еко-иновации в предприятията като е 

възприет хоризонтален подход. Ще се подкрепя внедряването на високотехнологични 

решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използването на 

суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в 

ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на безотпадни 

технологии, иновационни производствени материали, технологии за производство на „зелени 

продукти“ и други във всички сектори на икономиката.Фокусът на ОПИК в това 

направление е въвеждане на еко-иновации, които да допринесат за рационално използване на 

ресурси и енергия и за повишаване на производителността на предприятията, докато 

водещото направление в ОПОС е опазването на околната среда. По ОПОС са предвидени 

дейности в подкрепа на насърчаването на използването на иновативни решения в областта на 

околната среда чрез организиране на съвместни форуми за общини, бизнес, академичната 

общност и други, както и демонстрационни (пилотни) проекти, инициирани от общини, 

които биха могли да се реализират чрез ПЧП. По този начин ще се популяризират ползите и 
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значението на предвидените мерки в подкрепа на опазване на околната среда и ресурсната 

ефективност и се допълват интервенциите между двете програми.  

 

 ОПИК и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 

 

Стратегията на ОПРЧР се основава на три стълба - по-висока и по-качествена заетост; 

намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; модернизиране на 

публичните политики като се базира на идентифицираните основни нужди на целевите групи 

по програмата. ОПРЧР адресира социалния елемент на основната цел на стратегията на ЕС 

„Европа 2020“ – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, а именно стимулиране на 

икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално 

сближаване.  

 

Чрез допълняемостта на мерките по двете оперативни програми ще се постигне по-висока 

ефективност на средствата от ЕСИФ. От една страна чрез оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 се подкрепя предприемачеството и засилване на 

експортния и производствения потенциал на предприятията, което създава предпоставки за 

откриване на нови работни места. От друга страна в ОПРЧР са предвидени мерки за 

осигуряване на възможност за заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се 

адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез 

развитие на знанията и уменията на заетите съобразно нужните на бизнеса квалификация и 

компетенции, въвеждане на нови форми на организация на труда и насърчаване на 

географската и професионалната мобилност. ОПРЧР ще предложи на търсещите работа и на 

работодателите подходящ пакет стимули, в т.ч. информация, посреднически услуги, 

ориентирани към заявките за свободни работни места обучения и стимули за намаляване на 

разходите за труд. От съществено значение за успеха на инвестициите в уменията на 

икономически неактивните и безработните лица е обученията за повишаване на 

професионалната квалификация или придобиването на нова да бъдат съобразени с 

конкретните нужди на работодателите в съответния сектор на икономиката, но също така и 

на регионално и местно ниво, т.е. да отчитат потребностите на местните пазари на труда. И 

по двете оперативни програми са предвидени мерки за насърчаване на предприемачеството. 

В обхвата на ОПИК са включени консултантска и инвестиционна подкрепа за 

нововъзникващи и/или стартиращи иновативни предприятия в приоритетни сектори (в 

рамките на ТЦ 1 и ТЦ 3).Дейностите по това направление по ОПРЧР целят подобряване 

достъпа до заетост чрез насърчаване на предприемачеството и стартирането на 

самостоятелна стопанска дейност на самостоятелно заети лица (в рамките на ТЦ 8). Като 

индикативни дейности по ОПРЧР са определени: популяризиране стартирането и развитието 

на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; предоставяне на обучения за 

придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения; предоставяне на финансова 

подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост; предоставяне на специализирани 

консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на 

бизнеса – счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и др. В рамките на 

същия инвестиционен приоритет по програмата се предвижда използването на гаранционен 

фонд за гарантиране кредитите за микро-предприятия, създадени от лица, получили 

подкрепа за стартиране и развитие на собствен бизнеса по програмата. 

 

 ОПИК и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 

(ОПТТИ) 

 

ОПТТИ е насочена към изграждането на устойчив транспорт и транспортни системи. По 

програмата е предвидено насърчаване на мултимодалното единно европейско транспортно 

пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа. Развитие 

на екологични и нисковъглеродни транспортни системи и насърчаване на устойчивата 



ОПИК 2014-2020 – проект м. септември 2013 г. 

 

 65  

 

 

 

градска мобилност, включително речен и морски транспорт, пристанищата и 

мултимодалните връзки (в рамките на тематична цел 7). Осигуряването на добра пътна 

инфраструктура е един от факторите, които оказват въздействие върху условията за развитие 

на бизнес, но по отношение на разграничителната линия между двете програми не 

съществуват области на инвестиционно припокриване.  

 

 ОПИК и Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 

 

ОПДУ е насочена към повишаване на институционалния капацитет, ефективността и 

ефикасността на публичната администрация и съдебната система (в рамките на ТЦ 11). По 

ОПИК се предвижда подкрепа за предоставяне на услуги на бизнеса и подобряване на бизнес 

средата от агенции, ведомства и организации на бизнеса, в т.ч. подкрепа за институционални 

бенефициенти. Фокусът се поставя върху предоставяне подкрепа за развитието на 

иновативни и модерни услуги за бизнеса като например развитие на системите за 

стандартизация, подкрепа и поддържане на компетентността на лабораториите чрез 

акредитация и партньорски оценки, подкрепа за развитие на мобилността на звената за 

извършване на контрол, разширяване на обхвата на е-услугите, предоставяни от Патентното 

ведомство на бизнеса, развитие на иновативния капацитет, развитие на системи за 

наблюдение и оценка на изпълняваните политики и др. Като типови бенефициенти по ОПИК 

са посочени агенции, ведомства и организации на бизнеса, които са свързани с 

предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата. Такива 

дейности няма да се финансират по ОПДУ, която обхваща хоризонтално предоставянето на 

услуги от администрацията – централна и местна, както и обслужването, което ще получават 

гражданите и бизнеса в резултат на електронното правосъдие. 

 

 ОПИК и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 

 

ПРСР е насочена към подпомагане на земеделските производители - физически или 

юридически лица, както и организации на производители, докато ОПИК подкрепя 

предприятия от останалите икономически сектори. Програмата за развитие на селските 

райони се финансира от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и 

предоставя подкрепа за разнообразяване на икономическите дейности, продукти и услуги на 

МСП в селските райони и земеделските стопанства в отговор на променящите се 

потребности и пазарното търсене. За да се избегне припокриването между Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ и ПРСР, подкрепата за инвестиции в 

неземеделски дейности за действащи и стартиращи малки и микропредприятия в селските 

райони ще се предоставя само в рамките на ПРСР. Микропредприятията, включително 

стартиращите иновативни фирми, ще са допустими за подкрепа по ОПИК само, ако 

осъществяват дейността си в градски общини.  

Аналогично и на текущия програмен период (2007-2013), демаркацията между двете 

програми ще се основава на обхвата, бенефициентите и вида на дейностите, включени в 

обхвата на съответните приоритети.  

 

 ОПИК и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 

 

ПМДР се финансира от Европейски фонд за морско дело и рибарство и е насочена към 

повишаване на конкурентоспособността на рибарството. По програмата са включени мерки в 

областта на развитието на научно изследователска инфраструктура и приложните 

изследвания, технологичното развитие и иновациите, конкурентоспособността, 

предприемачеството, ниско-въглеродните технологии и енергийна ефективност, опазването 

на околната среда и др. в сектор рибарство и аквакултури.  
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С оглед на характера и обхвата на предвижданите мерки по двете оперативни програми, 

основната демаркационна линия между ОПИК и ПМДР следва да се основа на 

бенефициентите, както и през текущия програмен период. По ПМДР като допустими 

бенефициенти са определени физически или юридически лица, регистрирани по Търговския 

закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство и/или 

Аквакултури, организации и асоциации от организации на производители на продуктите на 

риболова и аквакултурите и други форми на обединения в посочените сектори, които ще 

бъдат изключени от обхвата на ОПИК.  

8.2 РАЗГРАНИЧАВАНЕ И ДОПЪЛНЯЕМОСТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” С ДРУГИ ПРОГРАМИ ПО ОБЩАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

 

С цел максимално ефективно и ефикасно използване на ресурсите на ЕС е необходимо да се 

осигури хармонизиран подход, взаимодействие и допълняемост на финансовите механизми в 

програмите на ЕС и страните членки, с иновативни подходи за разрешаване на глобалните 

икономически и социални предизвикателства.В тази връзка е необходимо да се определи за 

кои от идентифицираните за финансиране направления/приоритети съществуват 

възможности за финансиране по линия на хоризонталните програми на ЕС, имащи 

отношение към целите на ОПИК. 

 

 ОПИК и Хоризонт 2020 

 

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) ще 

бъде основният финансов механизъм за Иновационния съюз – една от водещите инициативи 

на ЕС по стратегия Европа 2020 за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж.Програмата ще се фокусира върху финансирането на три ключови цели:  

- първата ще подпомогне позицията на ЕС като световен лидер в науката, например чрез 

Европейския изследователски съвет, сдружения и изследователска инфраструктура;  

- втората ще помогне да се гарантира индустриално лидерство на ЕС и ще помогне на 

Европа да стане по-атрактивно място за инвестиции в изследвания и иновации, чрез 

значителни инвестиции в ключови индустриални технологии и по-голям достъп до 

капитал и подкрепа за МСП;  

- третата ще адресира основните проблеми, споделяни от всички европейци, 

организирани в 6 ключови теми или „социални предизвикателства”: здраве, 

демографска промяна и благосъстояние; безопасност на храните, устойчиво земеделие, 

море и морски изследвания и био-икономика; сигурна, чиста и ефективна енергия; 

интелигентен, зелен и интегриран транспорт; действия за климата, ресурсна 

ефикасност и суровини; приобщаващи, иновативни и сигурни общества. 

 

В рамките на ОПИК са предвидени дейности, които да подкрепят иновационната активност и 

да повишат конкурентоспособността на българските предприятия. По този начин ще се 

осигури сближаване на нивото на развитие на иновационната дейност в България със 

средното равнище за ЕС и създаване на възможности (повишаване на капацитета) на 

българските предприятия да участват активно и успешно в международни инициативи, 

програми и проекти в областта на иновациите и развитие на ключови индустриални 

технологии. Предприятията или други организации могат обикновено да кандидатстват по 

хоризонталните програми на ЕС, най-общо при условие, че представят устойчиви, 

стойностни и транснационални проекти, за което е необходимо да разполагат със съответния 

капацитет за тяхното разработване и изпълнение. 

Осигуряването на необходимия инвестиционен и оборотен капитал е един от ключовите 

проблеми пред българския бизнес и развитието на предприемачеството, който адресира 

ОПИК. По ОПИК се предвижда изпълнение на финансови инструменти в областта на 
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иновациите, които ще бъдат по-детайлно представени след извършване на предварителна 

оценка на финансовите инструменти, съгласно изискванията на регламентите на ЕК. 

 

В програма „Хоризонт 2020“ се поставя особен акцент върху прехода към зелената 

икономика като двигател за устойчиво развитие. Определеното финансиране за въздействие 

върху климата и ресурсна ефективност ще бъде съпроводено с други специфични цели на 

новата програма, така най-малко 60 % от предложения общ бюджет от 80 милиарда евро ще 

бъде насочен за устойчиво развитие, а 35 % към проблеми, свързани с климата. По този 

начин се цели предоставяне на директни облаги за гражданите, като безопасна храна, чисти 

градове, зелен транспорт и енергийно ефективни сгради. 

 

По ОПИК е изведена отделна приоритетна ос за подкрепа на прехода към зелена и ефективна 

икономика, а еко-иновации са приоритетно направления в рамките на оста за „Иновации“. 

 

 ОПИК и Програмата за конкурентоспособност и малки и средни предприятия 

(COSME) 

 

Новата програма за конкурентоспособност и малки и средни предприятия е с планиран 

бюджет от 2,3 млрд. евро (в проекто-регламент от 2011 г. е посочено 2,5 млрд.евро) и е 

насочена към улесняване достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, 

създаване на благоприятна среда за развитие на бизнес и растеж на предприятията, 

насърчаване на предприемаческата култура в Европа, повишаване на устойчивата 

конкурентоспособност на предприятията в ЕС и подобряване на достъпа на малкия бизнес до 

международни пазари, както и подкрепа за развитието на Европейска мрежа за предприятия. 

В рамките на ОПИК също се предвиждат дейности, които са насочени към насърчаване на 

предприемачеството и развитие на бизнеса и подкрепа за интернационализация на 

предприятията и развитие на услуги за бизнеса като по този начин ще се повиши капацитет 

на българските предприятия да се конкурират на международно ниво.  

 

 

9. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

9.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВНОСТИ И ОЦЕНКА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 
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Таблица 24: Определяне на приложимите предварителни условности и оценка на изпълнението им 

Приложима 

предварителна 

условност 

Приоритетна 

ос или оси 

към които е 

приложима 

условността 

Изпълнение на 

предварителна 

условност 

Да/Не/Частично 

Критерии  Изпълнени 

критерии 

Да/не 

Връзка 

(връзка със стратегиите, законите и други релевантни 

документи, вкл. връзки с релевантни сектори, членове 

или параграфи, придружени с линк-адреси или достъп 

до пълни текстове) 

Обяснения 

Научни изследвания и 

иновации: Наличие при 

целесъобразност на 

национална или 

регионална стратегическа 

рамка на политиката в 

областта на научните 

изследвания и иновациите 

за интелигентно 

специализиране в 

съответствие с 

националната програма за 

реформи, целяща 

набирането на частни 

средства за 

научноизследователската 

дейност и иновациите. 

ПО 1 НЕ Има рамка на 

стратегическата 

политика за национална 

или регионална научно-

изследователска и 

новаторска дейност за 

интелигентна 

специализация, която: 

– се основава на 

SWOT (анализ на 

силните страни, 

слабостите, 

възможностите и 

заплахите) или подобен 

анализ, за да се 

съсредоточат ресурсите 

върху ограничен набор 

от приоритети в областта 

на научните изследвания 

и иновациите; 

– очертава мерки за 

насърчаване на частните 

инвестиции в 

научноизследователската 

дейност и 

технологичното 

развитие; 

– включва механизъм 

за наблюдение; 

НЕ 
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Приета е рамка, очертаваща 

наличните бюджетни 

ресурси за 

научноизследователска и 

иновационна дейност. 

 

НЕ 

Извършени са конкретни 

действия в подкрепа на 

поощряването на 

предприемачески дух, 

като се взема под 

внимание Small Business 

Act (SBA). 

ПО 1 

ПО 2 

Частично Конкретните действия са: 

– мерки за намаляване 

на разходите и времето за 

регистрация на дружествата; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифа за държавните такси, събирани от АВ 

http://www.registryagency.bg/downloads/tarifa.pdf  

 

Закон за търговския регистър 

http://www.registryagency.bg/downloads/ZTR.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критериите за 

място и 

разходите за 

учредяването 

са изпълнени 

от страна на 

България. По 

отношение 

времето за 

регистрация 

следва да се 

посочи, че 

съгласно 

разпоредбата 

на чл. 19, ал. 2 

от Закона за 

Търговския 

регистър, 

длъжностното 

лице по 

регистрацията 

се произнася 

по заявленията 

за вписване и 

за заличаване 

и по 

заявленията за 

обявяване на 

актове 

незабавно след 

изтичане на 
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- мерки за намаляване  

на времето, необходимо за 

получаване на лицензии и 

разрешителни за започване и 

упражняване на конкретната 

дейност на предприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика за определяне на разходоориентиран размер 

на таксите 

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-

BG&Id=122    

 

Инструкция за прилагане на методиката 

за определяне на разходоориентиран размер на таксите  

http://www.mi.government.bg/bg/themes/rejim-na-taksite-

za-administrativni-uslugi-v-balgariya-15-343.html  

 

три работни 

дни от 

постъпването 

им в 

търговския 

регистър, 

освен ако със 

закон е 

предвидено 

друго. От 

началото на 

месец 

февруари 2012 

г. и 

понастоящем, 

произнасянето 

по подаваните 

в регистъра 

заявления е в 

рамките на 

законовия 

срок. 
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9.2 ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВНОСТИ, ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И 

СЪОТВЕТНИЯ ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ (ТАБЛИЦИ 25 И 26) 

 

Таблица 25: Действия, които ще бъдат предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условности 

Приложими общи предварителни 

условности които са напълно или 

частично неизпълнени 

Неизпълнени критерии Действия, които ще бъдат 

предприети 

Краен срок (дата) Органи, отговорни за 

изпълнението 

 

 Действие 1 Краен срок за действие 1   

Действие 2 Краен срок за действие 2   

     

 

 

Таблица 26: Действия, които ще бъдат предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условности 

Приложими тематични 

предварителни условности 

които са напълно или 

частично неизпълнени 

Неизпълнени критерии Действия, които ще бъдат предприети Краен 

срок 

(дата) 

Органи, 

отговорни за 

изпълнението 

 

Научни изследвания и 

иновации: Наличие при 

целесъобразност на 

национална или регионална 

стратегическа рамка на 

политиката в областта на 

научните изследвания и 

иновациите за интелигентно 

специализиране в съответствие 

с националната програма за 

реформи, целяща набирането 

на частни средства за 

научноизследователската 

дейност и иновациите. 

Има рамка на стратегическата 

политика за национална или 

регионална научно-

изследователска и новаторска 

дейност за интелигентна 

специализация, която: 

– се основава на SWOT 

(анализ на силните страни, 

слабостите, възможностите и 

заплахите) или подобен анализ, 

за да се съсредоточат ресурсите 

върху ограничен набор от 

приоритети в областта на 

научните изследвания и 

Разработване на Стратегия за интелигентна специализация 

 

Подготвен е работен вариант на стратегията. Той е изпратен за 

становища и предложения до разширен състав на работната група и е 

публикуван на  

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ris3_28_05_2013.pdf 

 

31.12.2013 

г. 

МИЕ 



ОПИК 2014-2020 – проект м. септември 2013 г. 

 

 72  

 

 

 

иновациите; 

– очертава мерки за 

насърчаване на частните 

инвестиции в 

научноизследователската 

дейност и технологичното 

развитие; 

– включва механизъм за 

наблюдение 

Приета е рамка, очертаваща 

наличните бюджетни ресурси 

за научноизследователска и 

иновационна дейност. 

Действие 1  

Разработване на Стратегия за интелигентна специализация 

 

Действие 2  

Актуализация на Националната стратегия за научни изследвания 

 

31.12.2013 

г. 

 

 

 

 

 

31.12.2013 

г. 

МИЕ 

 

 

 

 

 

 

МОН 

Извършени са конкретни 

действия в подкрепа на 

поощряването на 

предприемачески дух, като се 

взема под внимание Small 

Business Act (SBA). 

 Мерки за намаляване на 

времето, необходимо за 

получаване на лицензии и 

разрешителни за започване и 

упражняване на конкретната 

дейност на предприятие. 

Действие 1.  

Изпълнение на Плана за намаляване на регулаторната тежест 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-

BG&Id=771 

Действие 2. 

Изпълнение на Програма за по-добро регулиране 2010-2013 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=605 

 

31.12.2013 

г. 

 

 

 

31.12.2013 

г. 

САР 

 

 

 

 

САР 
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10. НАМАЛЯВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА 

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ 

10.1 ОПИТ ОТ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 

(Използвани са данни от Проучване на „ЕСТАТ“ ООД, проведено в периода декември 

2012 г. – януари 2013 г.) 

 

Още в началото на програмния период 2007-2013 г. кандидатите и бенефициентите се 

сблъскаха с висока степен на формализация и сложни административни процедури. Един от 

факторите, формиращи сериозна административна тежест, е големият брой на приложимите 

нормативни актове и разпоредби. Честите промени в тях, както и в указанията и процедурите 

за изпълнение на програмите, водят до липсата на предсказуемост и стабилност, както и до 

значителни затруднения и нерядко до непосилни за прилагане от бенефициентите правила.  

Всички етапи от проектния цикъл се характеризират и с голям обем документи и затруднен 

документооборот. Едни и същи документи се изискват неколкократно от 

кандидатите/бенефициентите, често се изискват и документи, които са налични в публични 

регистри и могат да бъдат проверени/изискани по служебен път. В някои случаи на 

документалното отчитане се отдава по-голямо значение, отколкото на резултатите от проекта 

и се налага принципът, че „добре отчетеният проект, е успешен проект“.  

 

Сложните процедури и големият обем на изискуемите документи често водят до значителни 

забавяния в процеса по оценка на проектните предложения, което създава реален риск от 

обезсмисляне на проектни идеи, особено по отношение на проекти, свързани с 

разработването и/или внедряването на иновации - поради прекалено дългите срокове за 

оценка се стига до загуба на иновативност на проектите. От друга страна, пре-

финансирането, изискванията за гарантиране на авансите, забавянията в процеса на 

верификация и възстановяване на извършените разходи лишават бенефициентите от 

свободен финансов ресурс, което затруднява по-нататъшното изпълнение на проектните 

дейности.  

 

Същевременно, прилагането от страна на бенефициентите на режимите за възлагане за 

изпълнение на проектни дейности допълнително утежнява и забавя процеса на изпълнение 

на проектите поради процедурите по предварителен/ последващ контрол на тръжните 

документации, които в допълнение не създават гаранции за бенефициента, че впоследствие 

няма да му бъдат наложени финансови корекции за нарушения в същите процедури. От 

друга страна, в някои случаи се прилагат дори по-рестриктивни процедури от минимално 

изискуемите съгласно законодателството, което създава допълнителна административна 

тежест за бенефициентите – например УО/МЗ на някои програми изискват доказване на 

извършените разходи дори когато се касае за много ниски размери на безвъзмездната помощ. 

Липсата в началото на програмния период на работеща информационна система, която да 

осигури възможност за електронна комуникация между кандидатите/ бенефициентите и УО, 

в т.ч. за електронизация на процесите на кандидатстване и отчитане, беше един от ключовите 

фактори, обуславящи затрудненията за бенефициентите. 

 

Ограничените възможности за осъществяване на оперативна комуникация с УО на 

програмите през първата половина на програмния период 2007 – 2013 г. също доведоха до 

значителни затруднения за бенефициентите във всички етапи от проектния цикъл. С 

въвеждането на нормативното изискване за провеждане на разяснителна кампания за 

потенциалните бенефициенти след обявяване на процедури за подбор на проекти, този 

проблем е частично преодолян. Позитивна мярка в тази посока е и въведената от 

Управляващите органи практика да организират обучения за бенефициентите, на които е 

отпусната БФП. Въпреки това могат да се положат допълнителни усилия в тази посока чрез 
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предоставяне на кандидатите и бенефициентите на възможност за по-оперативна 

комуникация с УО. 

  

Конкретно, според участници в  процедури  на ОПК през периода 2007-2013 г. 

административната тежест е следствие от действието на няколко основни фактора: 

процедурите са тежки и сложни, кандидатите се затрудняват при подготовката на 

документите за кандидатстване, комуникацията с УО е усложнена, в УО се извършват 

многобройни съгласувания, които  допълнително удължават процедурите.  

 

Това води до отлив на кандидати, подаване на проекти, които не отговарят на изискванията и 

се отхвърлят още на етап административна оценка, значителни забавяния при оценяването на 

проектните предложения, което създава реален риск от обезсмисляне на проектни идеи, 

особено в областта на иновациите. От друга страна, забавянията в процеса на верификация и 

възстановяване на извършените разходи лишават бенефициентите от свободен финансов 

ресурс, което затруднява по-нататъшното изпълнение на проектните дейности. 

 

Административната тежест се отчита от УО като сериозно препятствие пред формирането на 

по-голям интерес за участие в процедурите по ОПК, както и като проблем за ефективното им 

провеждане, поради което през настоящия програмен период са предприети действия за 

облекчаване на кандидатите/ бенефициентите. Основните стъпки в тази посока могат да се 

обобщят по следния начин: 

 През май 2012 г. е извършена институционална реформа, целяща създаване на по-

опростена и по-ефективна управленческа структура на ОПК. Закрито е Междинното 

звено по ОПК, за да се елиминира  дублирането на отговорностите и на сложните 

функции за мониторинг и контрол, и да се съкратят сроковете за преглед на документи и 

произнасяне; 

 Намален е обемът на документите, които се подават на етап кандидатстване, опростено е 

съдържанието на някои декларации, облекчена е процедурата по договаряне, въведена е 

възможност за служебна корекция на бюджета на проекта, при допусната от кандидата 

грешка/несъответствие, премахнато е месечното отчитане на изпълнението, намален е 

броят на исканията за разяснения от бенефициентите при верифицирането на отчетите за 

изпълнение на проектите 

 Пилотно е въведено електронно кандидатстване по процедура „Развитие на приложните 

изследвания в изследователските организации в България“; 

 От април 2013 г. е в сила ново Постановление на Министерския съвет /ПМС № 

69/11.03.2013 г./, за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на 

кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена 

безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 

г.“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм. С този акт се отменя действащото до момента Постановление № 55 

на Министерския съвет от 12.03.2007 г. и се регламентира нова процедура с цел 

опростяване на режима за избор на изпълнител  и ускоряване на изпълнението на 

проектите. 

 

УО отчита положителните резултати от постигнатото до момента за намаляване на 

административната тежест, като същевременно предвижда предприемане на по-нататъшни 

действия в тази насока през новия програмен период. Планират се следните мерки (в 

индикативните срокове, определени в Приложение 5 от Проекта на Споразумението за 

партньорство):  

 Опростяване на формулярите за кандидатстване и отчитане, и на процедурите като цяло; 
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 Въвеждане на повече гъвкавост и яснота в националните разпоредби за подбор на 

проекти и на системите за финансово управление и контрол, вкл. по-добра съгласуваност 

и намаляване броя на задължителните одити; 

 Електронно подаване и отчитане на проекти; 

 Преустановяване на подаването на едни и същи документи повече от веднъж, 

прецизиране/ограничаване на случаите, в които е необходимо тези документи да се 

подават в оригинал или с нотариална заверка, както и с допълнителни копия; 

 Изискване по служебен път на документи, издавани от други администрации; 

 Специфициране на изискванията към проектните предложения според размера на 

финансирането и сложността на проекта, чрез определяне на стойностен праг; 

  въвеждане на опростени процедури за оценка, изпълнение и отчитане на „малки” 

проекти с определен „праг на съфинансиране”; 

 разширяване приложението, намаляване на етапите и значително опростяване на 

оценката на проектни предложения по процедурите на директно предоставяне, когато 

това е подходящо, с оглед по-облекчения процес на кандидатстване и сравнително 

опростената оценка при директно предоставяне на БФП предвид възможностите за 

комуникация между УО и кандидатите, и за коригиране на проектните предложения; 

 опростен подход за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти (напр. чрез 

т.нар. „бюджетни линии“, рамкови програми и др. под.); 

 отпадане на изискването за предоставяне на банкови гаранции за извършване на 

авансови плащания в случаите, в които рискът от неизпълнение на проекта се оценява от 

УО като нисък. В случай, че бъде предоставен аванс и в определен срок бенефициентът 

не започне реализацията на своя проект, то той следва да възстанови получената 

авансова сума, като в решенията за предоставяне на БФП се предвидят съответните 

гаранции за това. 

10.2 ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 

 

Общата визия за намаляване на административната тежест в рамките на цялостния процес, 

свързан с координацията, управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на 

средствата от ЕС, е за създаване на стабилна и предсказуема среда за изпълнение на 

програмите, съфинансирани от ЕСИФ, въвеждане на максимална електронизация на 

комуникацията между бенефициентите и УО, оптимизиране на административните 

процедури, премахване на ненужните задължения за бенефициентите и унифициране на 

правилата. В тази връзка се предвиждат следните конкретни мерки за намаляване на 

административната тежест по отделните елементи на проектния цикъл: 

Документи и документооборот 

Ще се въведат типизирани формуляри за кандидатстване и отчитане, като основните 

предпоставки за тази мярка са: 

 от една страна, това значително ще облекчи бенефициентите и ще доведе до 

ограничаване броя на проблемите и въпросите при попълването на формулярите, 

респективно ще има по-малък брой неправилно попълнени формуляри и следователно, 

по-нисък брой отхвърлени поради тази причина проектни предложения; 

 от друга страна, типизирането е задължителна предпоставка и за успешното реализиране 

на пълната електронизация на процесите, заложена в регламента. Независимо, че 

електронните системи следва да позволяват известна гъвкавост съобразно спецификите 

на процедурите, следва да се прилагат ограничен брой типови формуляри, например 

такива за инфраструктурни проекти, за „меки мерки“ и т.н.   

 

С оглед оптимизирането на документооборота ще се: 

 разшири приложението на електронно подаване на проектни предложения и отчитане на 

проекти;  
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 въведе техническа възможност за осъществяване на цялата комуникация между 

кандидатите/бенефициентите и УО по програмите, съфинансирани от СКФ на ЕС, както 

и между отделните звена на системата за управление на средствата от ЕС посредством 

ИСУН 2020; 

 преустанови подаването на едни и същи документи повече от веднъж, както и ще се 

прецизират/ограничат случаите, в които е необходимо тези документи да бъдат подавани 

в оригинал или с нотариална заверка, както и с допълнителни копия; 

 преустанови подаването на административни документи и други документи, издавани от 

публични институции, на хартиен носител при наличието на публично достъпни 

електронни регистри за справка на обстоятелства или при наличието на регламентиран 

служебен достъп (автоматизирано предоставяне на данни по реда на Закона за 

електронното управление) до такива справки. 

Подготовка на проектни предложения 

Планират се следните конкретни мерки за намаляване на административната тежест в 

контекста на процеса по подготовка на проектните предложения: 

 унифициране на правилата и изискванията за инвестиционни проекти по отделните 

програми по отношение на предварителната подготовка, изготвянето на подробна 

обосновка, цели, индикатори, бюджет и график за изпълнение на дейностите по проекта,  

пред-инвестиционни проучвания анализи разходи-ползи и др.; 

 изискванията при подготовката на проектните предложения ще бъдат специфицирани 

според размера на финансирането и сложността на проекта, чрез определяне на 

стойностен праг. Така за проектни предложения под този определен праг, изискванията 

към подготовката, изпълнението и отчетността ще бъдат съобразени с риска, който носи 

този проект – риска от некоректно изпълнение и извършване на недопустими разходи 

и/или на нередности; 

 синхронизиране на времевата рамка за провеждане на схеми с допълващ се характер по 

различните Оперативни програми. 

Оценка на проектни предложения, предоставяне на БФП и изпълнение на 

проекти 

Планират се следните конкретни мерки за намаляване на административната тежест в 

контекста на процеса по оценка на проектните предложения: 

 определяне на „праг на съфинансиране”, под който всички проекти подлежат на 

опростена оценка, състояща се само от оценка на административното съответствие и 

допустимостта и финансова оценка. Основните критерии, на които трябва да отговарят 

проектните предложения, следва да се заложат като критерии за допустимост, като не се 

извършва класическа техническа оценка, което ще доведе до съкращаване на 

оценителния процес; 

 разширяване приложението, намаляване на етапите и значително опростяване на 

оценката на проектни предложения по процедурите на директно предоставяне, когато 

това е подходящо, с оглед по-облекчения процес на кандидатстване и сравнително 

опростената оценка при директно предоставяне на БФП предвид възможностите за 

комуникация между УО и кандидатите и за коригиране на проектните предложения; 

 повишаване качеството на оценителния процес чрез поставяне на минимални изисквания 

по отношение на качеството на представените проекти като проекти под предварително 

определените прагове за качество не се финансират; 

 отпускане на БФП на база едностранно волеизявление – решение/заповед на УО. Тази 

мярка ще доведе до процесуална икономия при издаване на самото решение и 

същевременно ще създаде предпоставки за по-ефективно и бързо производство по 

обжалване на решенията – по административен и съдебен ред; 
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 въвеждане на опростени процедури за изпълнение и отчитане на „малки” проекти с 

определен „праг на съфинансиране”, например чрез подаване единствено на окончателен 

доклад, състоящ се от един общ доклад за изпълнението на проекта; 

 възможност за опростен подход за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти – 

административни структури чрез т.нар. „бюджетни линии“; 

 отпадане на изискването за предоставяне на банкови гаранции за извършване на 

авансови плащания в случаите, в които рискът от неизпълнение на проекта се оценява от 

УО като нисък. В случай, че бъде предоставен аванс и в определен срок бенефициентът 

не започне реализацията на своя проект, то той следва да възстанови получената 

авансова сума, като в решенията за предоставяне на БФП се предвидят съответните 

гаранции за това. 

Процедури за избор на изпълнител 

Във връзка с процедурите за избор на изпълнители по проектите, съфинансирани със 

средства на ЕС, се планират следните действия за ограничаване на административната 

тежест: 

 създаване на ясно структурирани и стандартизирани правила, въвеждащи унифициран 

подход в изискванията към бенефициентите, публично-правни или частно-правни 

субекти, при избора на изпълнител. Наличието на ясна регламентация следва да 

изключва възможността за нейното по-рестриктивно интерпретиране от страна на УО и 

контролни органи, като когато нормативно въведените правила определят изборът на 

изпълнител да бъде осъществен по определен ред, с оглед стойността на възлагане или 

типа бенефициент, тези правила следва да бъдат прилагани така както са 

регламентирани, без да бъдат утежнявани с допълнителни изисквания;   

 прилагане на опростен ред за избор на изпълнител, съгласно нормативните изисквания, 

същевременно гарантиращ спазването на принципите на добро финансово управление, 

публичност и прозрачност, равнопоставеност и свободна конкуренция. 

Верификация и плащания 

Както и на етап „подаване на проектно предложение”, обемът от административни 

документи на този етап от проектния цикъл следва да бъде намален до минимум. В тази 

връзка се предвижда: 

 в стандартизираните форми на отчет да се постави ограничение за обема на описваната 

информация с оглед подаване само най-съществената такава, необходима за отчитане на 

съответствието на изпълнението с първоначално заложеното; 

 прилагането на правилата за отчитане на опростените разходи, включително по всички 

програми, съфинансирани от ЕСИФ. Предвид неуспешния опит с прилагането на 

опростените разходи през настоящия програмен период, за периода 2014-2020 г. се 

предвижда приемането на национална методология в тази област; 

 унифициране на процедурите по верификация и възстановяване на разходите по 

отделните програми в максимално възможната степен като ясно се разпишат правилата, 

функциите и отговорностите, с цел да се избегне дублиране на дейности, извършване на 

проверки на няколко нива на едни и същи документи и информация, както и да има ясно 

идентифициране на носителя на отговорност на всеки един етап от проверките; 

 по отношение на плащанията, липсата на разполагаем ресурс от страна на УО ще се 

изключи като основание за забавяне  възстановяването на средства към бенефициентите. 

Поставянето на такова условие, извън сферите на влияние на бенефициентите, 

представлява прехвърляне на риска от ненавременно възстановяване на средства от 

страна УО към бенефициента. В допълнение ще бъде запазена възможността за 

предявяване на искания за лихви от страна на бенефициентите за периода на 

просрочията. 
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Контрол 

С оглед ограничаване на прекомерната административна тежест на етапа на контрол се 

предвиждат: 

 осигуряване на координация на проверките, извършвани от различните контролни органи 

с оглед избягване припокриването на различните проверки (по отношение на техния 

обхват и време на провеждане). В тази връзка следва да се изгради и необходимата 

степен на доверие между отделните контролни органи, при което те да използват 

резултатите от извършените вече (от друг орган) проверки; 

 въвеждане на изисквания за пропорционален контрол – съобразяване на броя и обема на 

контролните проверки с характера и бюджета на проекта; 

 координиране на становищата на отделните контролни органи с оглед избягване на 

разнопосочни становища по законосъобразността на дадени процедури/извършени 

разходи и други. 

11. ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ 

11.1 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

Устойчивото развитие е един от основните приоритети на Националната програма за 

развитие: България 2020, като са очертани основните предизвикателства и възможности на 

страната ни в тази сфера през следващите няколко години. 

 

Ключовите нормативни актове и секторни стратегически документи в сферата на 

устойчивото развитие и опазването на околната среда са: 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Закон за защита при бедствия; 

 Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.; 

 Закон за водите; 

 Закон за управление на отпадъците; 

 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България; 

 Морска стратегия на Република България; 

 Стратегически план да действие за опазване на околната среда и възстановяване на 

Черно море; 

 Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване; 

 Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие;  

 Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-

2013 г.; 

 Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2014-2020 

г. (със срок за разработване края на 2013 г.) 

 Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с 

опустяването (2007-2013 г.); 

 Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г.; 

 Национална програма за защита при бедствия 2009-2013 г.; 

 Трети национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г.; 

 Национален план за защита при бедствия;  

 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите 

енергийни източници 2005-2015 г.; 

 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници, валиден до 2020; 

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., която съдържа цели, свързани с 

повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни 

източници; 

 Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011-2013 г. и отчет към 

него. 
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Документите отчитат основните приоритети и цели на европейската политика за устойчиво 

развитие, като присъстват като елемент във всички политики, свързани с развитието на 

страната.  

  

Необходимите предпоставки за гарантиране прилагането на принципа на устойчиво развитие 

при управлението на средствата от ЕСИФ са създадени още в процеса на програмиране на 

отделните мерки и интервенции. В работната група за разработване на ОПИК са включени 

представители на основните ведомства, отговорни за прилагане на политиките по опазване 

на околната среда и устойчивото развитие както и представители на неправителствени 

организации.  

 

От друга страна, Министерският съвет одобри Насоки за интеграция на политиката по 

околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна политика, 

Общата селскостопанска политика и Общата политика за рибарство за периода 2014-2020 г.  

В Насоките са определени конкретни мерки и групи дейности за ПОС и ПИК, които да бъдат 

интегрирани от съответните отговорни институции на национално ниво при разработването 

на СП и програмите на ЕСИФ за 2014 – 2020 г. Целта на Насоките е да се гарантира 

прилагане на единен, систематичен и координиран подход при интегрирането на ПОС и ПИК 

в основните програмни документи за периода 2014-2020 г., докладване и проследяване на 

резултатите и съответно постигане на конкретни и измерими национални цели, които да са в 

съответствие с целите на ЕС. 

  

Към разработените Насоки се предвижда документ „Насоки за интеграция на политиката по 

околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна политика, 

Обща селскостопанска политика и Обща политика за рибарство за 2014–2020 г. - фаза 

„Изпълнение на Оперативните програми  и Споразумението за партньорство“. Втората фаза 

на Насоките предвижда разработване на система от критерии, чрез които ще се гарантира, че 

в периода 2014-2020 г. с финансиране от ЕСИФ ще се изпълняват приоритетно проекти, 

които допринасят в по-висока степен за изпълнение на политиките по околна среда и 

политиките по изменение на климата. Също така от особена важност при разработването и 

изпълнението на ОП е да се отчетат изискванията за опазване и подобряване на околната 

среда, главно чрез прилагането на принципите на предпазните мерки, на превантивните 

действия и принципа "замърсителят плаща". 

 

Ефективното прилагане на Насоките – фаза 1 и фаза 2 и включването на набелязаните мерки 

в програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ще се гарантира с непрекъснат режим на диалог и 

координация с участието на всички заинтересовани страни. В тази връзка е предвидено 

създаването на Национална мрежа с участието на компетентните органи по околна среда, 

управляващите органи, както и неправителствения сектор и бизнес сектора в страната. 

 

Съгласно специфичните разпоредби на Общия регламент и останалото приложимо 

европейско законодателство, по програмата и проектите систематично ще се прилага 

принципът „замърсителят плаща“. Разходите по предотвратяване или оздравяване ще се 

поемат от причинителите на потенциални или действителни вреди върху околната среда. На 

практика принципът ще се прилага посредством: 

 гарантиране прилагането на националното и европейското законодателство във връзка с 

екологични лицензи, оценки и устойчиво развитие на околната среда за всички 

инвестиции по програмите;  

 насърчаване въвеждането на системи за управление на качеството, свързани с опазване 

на околната среда в предприятията и организациите; 

 подпомагане на развитие на еколого-съобразна дейност (работа без използване на хартия, 

„зелени" обществени поръчки); 
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 извършване на оценки на въздействието на околната среда за всички инвестиции, когато 

се изисква от европейското и/ или националното законодателство;  

 изготвяне на пълен анализ разходи-ползи на големи инвестиционни проекти, конкретно 

във връзка с публичната инфраструктура и общински екологични съоръжения;  

 поставяне на условие за предоставяне на подкрепа единствено при наличие на пълно 

съответствие на финансираните дейности с националното законодателство в сферата на 

околната среда, както и при пълно заплащане на всички данъци и такси за дейности, 

оказващи въздействие върху околната среда.  

 

Отчитайки важността на зелените поръчки като един от факторите, съдействащи за 

устойчивото развитие, е приет Национален план за действие за насърчаване на зелените 

обществени поръчки за периода 2012-2014, който подкрепя политиката на обществени 

поръчки, стимулираща разработването и разпространението на съобразени с околната среда 

стоки и услуги. Зелените поръчки са важен инструмент, подпомагащ прилагането на мерки в 

други сфери, свързани с устойчивото развитие, като насърчителната мярка по Закона за 

насърчаване на заетостта за работодатели, които разкриват зелени работни места в 

икономически дейности, подпомагащи опазването на околната среда; сертифициране на 

устойчиви сгради по критерии за екологично качество/еко-баланс на строителния обект и 

използване на ресурсите и водите, прилагане на изисквания за енергийна ефективност и 

енергийни спестявания при доставка на оборудване и превозни средства и други.  

11.2 НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ, НЕДОПУСКАНЕ НА 

ДИСКРИМИНАЦИЯ И ДОСТЪПНОСТ  

 

Принципите на равенство между половете, недискриминация и достъпност са залегнали в 

българската законодателна и институционална система и касаят всички сфери на социалния 

живот, включително имуществено състояние, икономически дейности и др. Общата рамка, 

гарантираща спазването на тези хоризонтални принципи, включва Конституцията на 

Република България (чл. 6); Законът за защита от дискриминация; Законът за интеграция на 

хората с увреждания; Националната стратегия за осигуряване на равни възможности на 

хората с увреждания 2008-2015 г.; Националната стратегия за насърчаване на 

равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г.; Дългосрочна стратегия за заетост 

на хората с увреждания 2011-2020 г. 

 

Прилагането на тези принципи по отношение на управлението на средствата от ЕСИФ е 

обезпечено и на отделните етапи от подготовката и изпълнението на ОПИК за периода 2014-

2020 г. 

На етапа на програмиране, необходимите гаранции за това са създадени чрез: 

 Определяне на състав на работната група за разработване на ОПИК, който включва 

широк кръг организации, работещи в сферата на равните възможности и 

недискриминацията, включително Комисията за защита от дискриминация и 

Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, НПО, 

работещи в сферата на равенството на половете и недискриминацията, Министерство на 

труда и социалната политика, което има хоризонтални компетенции във връзка с 

координацията и контрола на държавната политика на равните възможности; 

 Определяне като основна функция на работната група да следи за спазването на 

хоризонталните принципи в този процес; 

 Включване в изискванията към консултантите по техническа помощ и предварителна 

оценка по ОПИК необходимостта от преглед, съответно предложения, относно не-

дискриминацията. 

 

На етапа на изпълнение на ОПИК, прилагането на принципите на равенство между половете, 

недискриминация и достъпност ще се гарантира чрез следните мерки:  
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 УО ще спазва хоризонталните указания, които ще издаде Централното координационно 

звено за прилагането на тези принципи на отделните етапи от изпълнението на 

програмите. На базата на тези указания, в договорите с бенефициентите ще бъдат 

включени конкретни изисквания за прилагане на принципите при изпълнение на 

проектите.  

 В рамките на оценката на проектните предложения, ще бъде оценявана и тяхната 

съвместимост с принципа на равенство между половете, недискриминация и достъпност.  

 Мониторингът за спазване на хоризонталните принципи ще бъде неизменна част от 

мониторинга на изпълняваните проекти. Отчетите за изпълнение на проектите ще 

съдържат описание на приноса към принципа на равнопоставеност, недискриминация и 

достъпност.  

 Нарушаването на принципа при изпълнението на проектите, както и неизпълнението на 

заложените в проектните предложения ангажименти във връзка с него, ще бъде причина 

за налагане на финансови корекции, определени  в зависимост от степента и значимостта 

на неизпълнението.  

 При подготовката на всеки годишен доклад или доклад за напредъка по ОПИК, УО ще 

предоставя информация за текущото изпълнение на хоризонталните принципи по всяка 

ос.  

 В рамките на програмния период самостоятелно или като част от оценката на 

изпълнението на ОПИК, ще бъде извършена поне една оценка на изпълнението на 

принципа на равнопоставеност, недискриминация и равен достъп.  

 Представители на неправителствени организации, работещи в сферата на равните 

възможности, недискриминацията и равния достъп, ще бъдат включени в Комитета за 

наблюдение на ОПИК. 

 

Заложеният механизъм надгражда подхода, прилаган през програмния период 2007-2013 г., 

като засилва някои от неговите елементи с оглед постигане на по-висока ефективност.   

 

Достъпност 

На базата на хоризонталните указания, които Централното координационно звено ще издаде 

за всички интервенции, за които е приложимо, УО следва да заложи съответствието с целта 

за достъпност като критерий за оценка на проектните предложения. Същото следва да 

залегне и в клаузите на договорите с бенефициентите по одобрените проекти. 

От друга страна, посредством инструментите за прозрачност, публичност и информация, 

свързани с възможностите за финансиране, които се предоставят от страна на ЕСИФ, ще 

бъде насърчен достъпът до инвестициите на всички потенциални бенефициенти и широката 

общественост, което ще позволи както пълноценно участие в изпълнението на проекти, 

съфинансирани от ЕС, така и ефективно използване на стимулите за развитие, които те 

предлагат. 
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