
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА 

РАБОТНА ПРОГРАМА на ОПИК 

ЗА 2016 г. 

Първо официално заседание на КН на ОПИК и 

на ОПИМСП 

София, 26.11.2015  г.  
 

 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  



Видове дейности, които ще доведат до  

постигане на специфичната цел   

  

Развитие на сътрудничеството за иновации:  

Клъстери, насърчаване на сътрудничеството 

бизнес – научни организации (офиси за 

технологичен трансфер, технологични центрове, 

ваучери). 

Подкрепа за иновации в предприятията: 

разработване и внедряване на нови продукти, 

процеси и бизнес модели   

Развитие на инфраструктура за изследвания и 

иновации:  лаборатории, София тех парк 

Институционални бенефициенти: напр. Патентно 

ведомство 

Финансови инструменти 

ВОМР  

 

 

ИП 1.1.  „Технологично 

развитие и иновации 

 

Специфична цел 1.1:  

Повишаване на 

иновационната дейност на 

предприятията 

 

Общ бюджет на оста:  

295 282 552 евро  

 

 

 



ИП 1.1: „Технологично развитие и иновации“ 

 Индикатори за резултат: 

 

 

 

 

 

Рамка за изпълнение на ПО 1:  

Наименование на 

индикатора  

Междинна 

стойност 

(2018) 

Целева стойност 

(2023) 

 

Сертифицирани разходи  40 826 510 295 282 552 

Брой на предприятията, 

получаващи подкрепа  

57 504 

Наименование на 

индикатора  

Базова стойност Целева стойност (2023) 

Дял на иновативните 

предприятия 
27.4 30.4 

Разходи за иновации, 

които не са резултат от 

НИРД 

0.49 0.63 



Основна цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват 

иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията 

Бюджет:  35 000 000 евро (68 454 050 лв) 

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“  

Допустими кандидати: МСП и големи 
предприятия 

 

Дейности по разработване на иновации в 
тематичните области на ИСИС 2014-2020. 

Приложни и научни изследвания в 
предприятието. 

Проучване, придобиване и прилагане на 
резултати от научни изследвания, 
технологии, ноу-хау, непатентовани 
открития, права по ИС. 

Създаване и тестване на прототипи и 
пилотни линии, тествания, изпитвания, 
измервания.  

 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за услуги  

Оперативни разходи  

 

 

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта: 1 000 000 
лв.  

 

Дата на обявяване: декември 2016 г.  

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Основна цел: Развитие на проиновативна инфраструктура и научнотехнологичния парк 

Бюджет: 26 650 000 евро (52 122 869.50 лв.) 

Процедура на директно предоставяне на БФП „София тех парк“  

Допустими кандидати: София Тех Парк 
ЕАД  

 

Инвестиционни дейности, които не са 
финансирани по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013.  

 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи, които не са 
финансирани по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013  

 

 

Минимален размер на помощта: Н/П   

Максимален размер на помощта: 52 122 
869.50 лв.   

 

Дата на обявяване: март 2016 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Планирани мерки за 2017 г.  Планирани мерки за периода 

2018 г. – 2020 г.  

1). Процедура за надграждане на 

резултатите от проекта за София тех парк 

(индикативен бюджет: !16 000 000 евро!) 

1). Процедура  за БФП за стимулиране 

внедряването на иновации в предприятията 

(индикативен бюджет: 60 000 000 евро<80 

000 000 евро>) 

2). Процедура за БФП в подкрепа развитието 

на тематично фокусирани лаборатории и др. 

инфраструктура за иновации (индикативен 

бюджет: 4 500 000 евро) 

 

2). Процедура за БФП в подкрепа развитието 

на клъстери (индикативен бюджет: 15 300 

000 евро) 

3). Подкрепа за институционални 

бенефициенти – напр. Патентно ведомство 

(индикативен бюджет:  4 500 000 евро) 

3). Процедура за БФП за насърчаване на 

сътрудничеството за иновации бизнес - 

научни организации (индикативен бюджет: 

12 750 000 евро) 

4). Финансови инструменти (индикативен 

бюджет: 60 000 000 евро) 

 

4). ВОМР* 

 

 

5). ВОМР* 

* За целия период на изпълнение ще се прилагат и общо мерки в подкрепа на 

ВОМР (индикативен бюджет: 19 052 039 евро) 



Видове дейности, които ще доведат до  

постигане на специфичните цели   

Финансови инструменти в подкрепа на 

предприемачеството: инструменти, осигуряващи 

начален капитал за стартиращи предприемачи; 

капитал за стартиращи предприятия и предприятия 

в ранна фаза на развитие.   

Насърчаване на предприемачески идеи чрез 

БФП: подкрепа за предприятия в специфични 

сфери (творчески и културни индустрии), социални 

предприятия.   

Подкрепа за производствения капацитет за 

растеж на МСП; Клъстери; Специализирани 

услуги за МСП; Подкрепа за ИКТ и услуги 

Институционални бенефициенти: ИАНМСП, БАИ, 

МТ, КЗП, асоциации и организации в подкрепа на 

бизнеса 

Финансови инструменти 

ВОМР  

 

 

ИП 2.1.  „Достъп до 

финансиране в подкрепа 

на предприемачеството“ 

Специфична цел 2.1:  

Подобряване нивото на 

оцеляване на МСП, вкл. 

чрез насърчаване на 

предприемачеството  

ИП 2.2.  „Капацитет за 

растеж на МСП“ 

Специфична цел 2.2:  

Повишаване на 

производителността и 

експортния потенциал на 

българските МСП  

 

Общ бюджет на оста:  

577 492 050 евро  

 

 

 



ИП 2.1: „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“  

 Индикатори за резултат: 

 

 

 

 

 

Рамка за изпълнение на ПО 2:  

Наименование на 

индикатора  

Междинна 

стойност 

(2018) 

Целева стойност 

(2023) 

 

Сертифицирани разходи  188 847 615 577 492 050  

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 

63 093 284 171 343 567 

Наименование на 

индикатора  
 

Базова стойност  

 

Целева стойност 

(2023) 

 

Нови предприятия, 

съществуващи 2 години 

след създаването си  

74.5  77.0  



ИП 2.2: „Капацитет за растеж на МСП“ 

 Индикатори за резултат: 

 

 

 

 

 

Рамка за изпълнение на ПО 2:  

Наименование на 

индикатора  

Междинна 

стойност 

(2018) 

Целева стойност 

(2023) 

 

Сертифицирани разходи  188 847 615 577 492 050  

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 

63 093 284 171 343 567 

Наименование на 

индикатора  

Базова стойност Целева стойност (2023) 

Обем на износа на стоки 

и услуги, реализиран от 

МСП 

8.1 8.99 

Производителност на 

МСП 
16.8 19.3 



Основна цел: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като 

фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия 

Бюджет:  20 000 000 евро (39 116 600 лв.) 

Процедура „Развитие на клъстери в България“   

Допустими кандидати: новосъздадени, 
развиващи се и развити клъстери, които са 
обединения – ЮЛ или обединения, които 
не представляват ЮЛ 

 

Дейности за организационно-
административно укрепване.  

Дейности за коопериране и създаване на 
сътрудничества по цялата верига на 
стойността.  

Дейности за интернационализация и 
участие в европейски и международни 
форми на сътрудничество.  

Дейности за развитие на споделени 
иновационна инфраструктура и ноу-хау. 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за услуги  

Оперативни разходи  

 

 

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта: 2 000 000 
лв.  

 

Дата на обявяване: юли 2016 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Основна цел: Предоставяне на подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на 

МСП в България и насърчаване използването на ИКТ и услуги 

Бюджет: 30 000 000  евро (58 674 900 лв.) 

Процедура „Развитие на управленския капацитет на МСП“   

Допустими кандидати: МСП – търговци 
по см. на ТЗ или Закона за кооперациите 
или еквивалентно лице съгл. 
законодателството на страна-членка от 
ЕИП 

Разработване, внедряване и 
сертифициране на системи за управление 
на качеството.  

Разработване, трансфер, внедряване и 
сертифициране на добри производствени 
практики.  

Услуги по реинженеринг на процесите в 
предприятията.  

Разработване и въвеждане на ИКТ-
базирани системи и приложения за 
управление на бизнеса.  

 

 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за услуги  

 

 

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта: 391 166 
лв.  

 

 

Дата на обявяване: май 2016 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Наименование на 

процедурата  

Бюд

жет 

(МEU

R) 

Допустими кандидати, дейности и разходи  Дата на 

обявяван

е/Краен 

срок   

Създаване на условия за 

устойчиво развитие и успешно 

интегриране на българските 

предприятия на европ. и 

международни пазари чрез 

подкрепа дейността на ИАНМСП 

5  ИАНМСП; Дейности, свързани с подкрепа 

на предприемачеството и насърчаване 

интернационализацията на българските 

предприятия; Инвестиционни разходи, 

разходи за услуги и оперативни разходи.  

Май 2016 

г./Юли 

2016 г.  

Позициониране на България като 

позната и предпочитана 

дестинация за инвестиции 

5 БАИ; Дейности, свързани с привличане на 

чуждестранни инвестиции от целеви 

сектори и държави, вкл. проактивен 

маркетинг.  

Май 2016 

г./Юли 

2016 г.  

Повишаване на ефективността и 

ефикасността на услугите, 

предлагани от КЗП за българските 

предприятия  

3 КЗП; Дейности, свързани с повишаване 

ефективността и ефикасността на услугите 

на КЗП; Инвестиционни разходи, разходи 

за услуги и оперативни разходи.  

Май 2016 

г./Юли 

2016 г.  

Предоставяне на институционална 

подкрепа на МТ за дейности, 

свързани с повишаване 

капацитета на МСП в областта на 

туризма 

5  МТ; Дейности, свързани със създаването и 

функционирането на ОУТР; Инвестиционни 

разходи, разходи за услуги и оперативни 

разходи.  

Май 2016 

г./Юли 

2016 г.  



Планирани мерки за 2017 г.  Планирани мерки за периода 

2018 г. – 2020 г.  

1). Процедура за БФП за насърчаване на 

предприемачеството в области, свързани с 

европейски и регионални предизвикателства 

(индикативен бюджет: 34 373 012 евро) 

1). ФИ (ИП 2.1): Фонд за начално 

финансиране и фонд за рисков капитал 

(индикативен бюджет: 80 000 000 евро) 

2). Процедура за БФП за подобряване на 

производствения капацитет за растеж на МСП, 

развитие на специализирани услуги за МСП и 

ИКТ (индикативен бюджет: 85 000 000 евро). 

2). ФИ (ИП 2.2): Фонд за съфинансиране 

(индикативен бюджет: 40 000 000 евро) 

 

3). Подкрепа за институционални 

бенефициенти  (индикативен бюджет:  7 500 

000 евро) 

3). Процедура за БФП за подобряване на 

производствения капацитет за растеж на 

МСП, развитие на специализирани услуги 

за МСП и ИКТ (индикативен бюджет: /85 

000 000 евро/). 

4). ФИ (ИП 2.2): Дългови инструменти за 

микрофинансиране (индикативен бюджет: 15 

000 000 евро) 

 

4). Процедура за БФП в подкрепа 

развитието на клъстери (индикативен 

бюджет: 15 000 000 евро) 

5). ВОМР* 

 
5). ВОМР* - За целия период на 

изпълнение ще се прилагат и общо мерки 

в подкрепа на ВОМР (индикативен 

бюджет: 44 454 757 евро) 



Видове дейности, които ще доведат до  

постигане на специфичните цели   

 

Подкрепа за повишаване на ЕЕ в предприятията: 

инвестиционна подкрепа за МСП и големи 

предприятия, системи за енергиен мениджмънт, 

ИКТ-базирани системи за управление на ЕЕ,  

допълваща подкрепа за СМР на производствени 

сгради.    

Институционална  подкрепа за устойчиво 

енергийно развитие: АУЕР  

 

Подкрепа за пилотни и демострационни 

инициативи: мерки за подобряване на ресурсната 

ефективност и устойчиво използване на суровините 

в предприятията и/или групи предприятия.   

 

Финансови инструменти 

  

 

 

ИП 3.1.  „Енергийни 

технологии и енергийна 

ефективност“ 

Специфична цел 3.1:  

Намаляване на 

енергийната интензивност 

на икономиката   

ИП 3.2.  „Ресурсна 

ефективност“  

Специфична цел 3.2:  

Повишаване на дела на 

МСП с внедрени мерки за 

ефективно използване на 

ресурсите   

 

Общ бюджет на оста:  

310 686 632 евро  

 

 

 



ИП 3.1: „Енергийни технологии и енергийна ефективност“ и ИП 3.2. 

„Ресурсна ефективност“ 

Индикатори за резултат: 

 

 

 

 

 

Рамка за изпълнение на ПО 3:  

Наименование на 

индикатора  

Междинна 

стойност 

(2018) 

Целева стойност 

(2023) 

 

Сертифицирани разходи  68 416 590 310 686 632 

Брой на предприятията, 

получаващи безвъзмездни 

средства 

185  528  

Наименование на 

индикатора  

Базова стойност Целева стойност (2023) 

Енергийна интензивност 

на икономиката 
0.671 0.604 

Дял на МСП с мерки за 

ефективност на 

ресурсите 

85% 93%  



Основна цел: Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в 

България за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна ефективност.  

Бюджет: 50 000 000 евро (97 791 500 лв.) 

Процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“  

Допустими кандидати: големи предприятия 

Изпълнение на мерки, допринасящи за 
подобряване на енергийната ефективност на 
предприятията. 

Дейности за повторно използване на 
остатъчна топлинна енергия в 
промишлеността.  

Въвеждане и сертифициране на системи за 
енергиен мениджмънт.  

Извършване на СМР, които водят до 
намаляване на енергоемкостта на 
съществуващия сграден фонд на 
предприятията. 

Придобиване на системи за отопление и 
охлаждане и/или производство на ел. енергия 
от ВЕИ за собствено потребление. 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за материали и консумативи 

Разходи за услуги  

 

 

Минимален размер на помощта: 500 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта: 3 500 000  
лв.  

 

 

Дата на обявяване: октомври 2016 г.  

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Планирани мерки за 2017 г.  

 

Планирани мерки за периода 

2018 г. – 2020 г.  

1). Институционална подкрепа за устойчиво 

енергийно развитие: напр. АУЕР 

(индикативен бюджет: 6 000 000 евро) 

 

1). Процедура за БФП в подкрепа на 

реализирането на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност в предприятията  

(индикативен бюджет: /2 х 70 000 000 

евро/) 

 

2). ФИ (ИП 3.1): Гаранционен инструмент за 

мерки за енергийна ефективност в 

предприятията (индикативен бюджет: 40 

000 000 евро) 

 

3). Процедура за БФП за подобряване на 

ресурсната ефективност (индикативен 

бюджет: 36 631 331  евро) 

 



 

 

Видове дейности, които ще доведат до  

постигане на специфичната цел   

 

 

Подкрепа за изграждане на междусистемна 

газова връзка България – Сърбия: фаза 2 на 

проект „Изграждане на междусистемна газова 

връзка България – Сърбия“     

  

 

 

ИП 4.1.  „Подобряване на 

енергийната ефективност и 

сигурността на доставките 

чрез разработване на 

интелигентни системи за 

пренос на енергия“ 

 

Специфична цел 4.1:  

Подобряване на 

свързаността със 

съседните газопреносни 

системи   

 

Общ бюджет на оста:  

45 000 000 евро  

 

 

 



ИП 4.1: „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на 

доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“  

 Индикатори за резултат: 

 

 

 

 

Рамка за изпълнение на ПО 4:  

Наименование на 

индикатора  

Междинна 

стойност 

(2018) 

Целева стойност 

(2023) 

 

Сертифицирани разходи  22 500 000  45 000 000   

Изградена междусистемна 

газова връзка България - 

Сърбия 

41 61.1 

Наименование на 

индикатора  
 

Базова стойност  

 

Целева стойност 

(2023) 

 

N-1 стандарт за 

инфрастуктура  
40.6% Принос на газова 

връзка България – 

Сърбия  - 20% 



Основна цел: Подобряване на свързаността със съседните газопреносни системи 

Бюджет: 45 000 000  евро (88 012 350 лв.) 

Процедура на директно предоставяне на БФП - Фаза 2 на проект „Изграждане на 
междусистемна газова връзка България – Сърбия“   

 

Допустими кандидати: Министерство на 
енергетиката 

 

Дейности по фаза 2 на проект „Изграждане 
на междусистемна газова връзка България 
– Сърбия%“  

 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи 

Разходи за услуги 

Разходи за материали 

Разходи за организация и управление 

Разходи за провеждане и участие в 
мероприятия  

Минимален размер на помощта: Н/П   

 

Максимален размер на помощта: 88 012 350  
лв.   

Дата на обявяване: юни 2016 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Обща стойност на планираните процедури за 

2016 г.:  224 650 000 евро 

  

От тях 4 процедури за предоставяне на БФП на 

конкурентен подбор и 6 процедури за директно 

предоставяне  

 

 

 



Комитетът за наблюдение одобрява 

предложената от УО на ОПИК Индикативна 

годишна работна програма за 2016 г.    

 



Благодаря за вниманието! 
 
 
 

www.opcompetitiveness.bg 


