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Предприети действия за подготовка на ОП за 
иновации и конкурентоспособност 2021-2027 г.  

 С Решение на Министерския съвет №: 196/11.04.2019 г. Министерството на икономиката е 
определено като водещо ведомство за разработване на Оперативната програма за иновации 
и конкурентоспособност за периода 2021-2027 г.  

 Тематична работна група за разработване на ОПИК 2021-2027 г. сформирана в съответствие 
с ПМС №: 142/07.06.2019 г.  

 Прилагане на принципа на партньорството – програмата се разработва в диалог с 
представители на всички заинтересовани страни, социално-икономическите партньори, 
регионалните и местни власти, НПО, академичната общност с цел идентифициране на 
действителните нужди на бизнеса и постигане на трансформация на българската икономика.  

 

Юли 2019 Август 2019 24.09.2019.  25.11.2019.  

Стартира процесът по 
сформиране на ТРГ  

- Стартира процедура по подбор на 
представители на НПО за участие в ТРГ 

- Подготвен проект на Вътрешни правила за 
работа на ТРГ 

Проведена техническа среща с 
ЕК за подготовката на 
програмния период  2021 - 2027  

Проведена техническа среща с ЕК 
във връзка с подготовката на 
програмния период 2021 – 2027 г.   
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Действия, опосредстващи разработването на ОПИК 2021-2027 

 

 

 

ОП за 
иновации и 

конкурентоспо
собност 2021-

2027 

Междинна оценка 
на ИСИС 2014-2020  

Стратегия за МСП 
2021-2027  

Междинна оценка 
на ОПИК 2014-2020   

Стратегия за 
интелигентна 

специализация 
2021-2027  

Индустрия 4.0.  

2019-2027  
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Действия, опосредстващи разработването на ОПИК 2021-2027 

 

 

 

 
НСМСП 2021-2027 г. 

се разработва в 
рамките на проект, 

финансиран от  
Службите на ЕК по 

Програмата на ЕС за 
структурни реформи  

 

Изпълнител: Прайс Уотърхаус Купърс  
Начална дата: септември 2019 г.  
Крайна дата: септември 2020 г.  

6 приоритетни области:  
Предприемачество; Достъп до пазари; Достъп 
до финансиране; Дигитализация и умения; По-

добро регулиране; Околна среда.  

Мисия: Дефиниране на конкретно насочени 
към нуждите на бизнеса мерки и политики  

Национална стратегия за малките и средните 
предприятия 2021 – 2027 г.  



Напредък в подготовката на ОП за иновации и  
конкурентоспособност 2021-2027 г.  

Обвързване на 
програмирането на 

периода 2021-2027 г. с 
анализи/оценки на 

ефективността, 
ефикасността и 

добавената стойност на 
извършените 
инвестиции в 

съответните сектори на 
икономиката  

Междинна оценка на ОПИК 2014 – 2020 г: 
Сключен договор с външен изпълнител на 
10.09.2019 г. Период на изпълнение - 6 месеца 
до март 2020 г.   

Междинна оценка на Стратегията за 
интелигентна специализация 2014-2020:  
Сключен договор с външен изпълнител на 
11.10.2019 г. Период на изпълнение - 5 месеца 
до март 2020 г.   

Стратегия „Индустрия 4.0“: Одобрена концепция 
за дигитализация; Разработен първи вариант на 
стратегията. Крайна дата за одобрение на 
Стратегията: м. декември 2019 г.   

Стартиране на подготовката на Стратегия за 
интелигентна специализация за периода 2021-
2027 г.   
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОПИК 2014 – 2020 г.  

 
 

 
Цел 

 

Очаквани 
резултати 

 
 

Статус на 
изпълнение  

Извършване на междинна оценка на ОПИК, чрез която да се измери 
ефективността, ефикасността и въздействието на реализираните мерки.  

1/. Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението на ОПИК;   
2/. Анализ и оценка на приноса на ОПИК за постигане целите на стратегически 
документи;  
3/. Анализ и оценка на промените в нуждите на развитието.  
4/. Първи тригодишен доклад по наблюдението и контрола на въздействието 
върху околната среда.  

Основни дейности  

− Изготвен независим експертен анализ и оценка на ефективността и 
ефикасността на изпълнението на ОПИК и оценка на приноса за постигане 
целите на стратегически документи.  

− Изготвен независим експертен анализ и оценка на промените в нуждите на 
развитието.  

− Изготвен Първи тригодишен доклад по наблюдението и контрола на 
въздействието върху околната среда при прилагането на ОПИК 2014 – 2020 .  

− В периода септ. – окт. 2019 г. е извършено дефиниране на приложимите 
методи и инструменти за извършване на междинната оценка.   

− В периода окт. – ноември 2019 г. са проведени фокус групи, дълбочинни 
интервюта, анкетни проучвания.   

− Изготвени и представени са доклади по дейности от 1/ до 4/ вкл. и Доклад от 
проведени изследвания с целеви групи по ОПИК 2014-2020. 



Напредък в подготовката на ОП за иновации и  
конкурентоспособност 2021-2027 г.  

 

 
МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИСИС 2014 – 2020 г. 

 
 

 
Цел 

 

Очаквани 
резултати 

 
 

Статус на 
изпълнение  

Получаване на информация относно постигнатите резултати в изпълнението на 
оперативните цели на ИСИС и оценка на степента на напредъка по 
стратегическата цел.    

− Анализ и оценка на постигнатите резултати в изпълнението на оперативните 
цели на ИСИС и степента на напредъка по стратегическа та цел;  

− Анализ и оценка на ефективността и ефикасността от финансовата помощ по 
региони, тематични области и инструменти;   

− Анализ и оценка на системата за управление и мониторинг;  
− Анализ и оценка на развитието и на промените в нуждите.   

Основни дейности  

− Изготвен анализ и оценка на постигнатите резултати в изпълнението на 
оперативните цели на ИСИС и степента на напредъка по стратегическата цел, 
при отчитане приноса на инструментите за изпълнение на ИСИС.   

− Изготвен анализ и оценка на ефективността и ефикасността от финансовата 
помощ по региони, тематични области и инструменти.  

− Изготвен анализ и оценка на системата за управление и мониторинг на ИСИС. 
− Изготвен анализ и оценка на развитието и на промените в нуждите.  
− В периода окт. – ноември 2019 г. са проведени фокус групи, дълбочинни 

интервюта и е извършено набиране на необходимите данни.  
− В процес на подготвка е Доклад за постигнатите резултати в изпълнението на 

оперативните цели на ИСИС и степента на напредъка по стратегическата цел.  
− Срок за представяне на Доклада  - 11.12.2019 г.  
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Разработване на проект на Оперативна програма за иновации и 
конкурентоспособност за периода 2021 – 2027    

• Формулиране на стратегията  и приоритетните области за финансиране по програмата;  типовете мерки и 
дейности за подкрепа; механизъм за прилагане на регионалния подход за интегрираните териториални 
инвестиции.  

•   Формулиране на конкретни приоритети с фокус иновации в бизнеса, стимулиране на развойната дейност 
на предприятията с иновационен потенциал, дигитализация на технологичните процеси.   

Разработване на Стратегия за интелигентна специализация за 
периода 2021-2027 г.  

 

• Предвидено възлагане на дейностите по разработване на Стратегията на външен изпълнител.   

• Включена в Плана за обществени поръчки на МИ – м. януари 2020 г.  



Какво ни предстои през следващите месеци ? 



Времева рамка за разработване и изпращане 

в ЕК на ОПИК 2021-2027 г.  

Заседания на 
ТРГ  

декември 2019 
–март 2020 

Разработване 
на първи проект 
на ОПИК 2021-

2027  

 декември 2019 
- март 2020 

Изпращане в ЕК 
на първи 

вариант на 
ОПИК  2021-

2027 

Края на м. март 
2020   

Провеждане на 
обществени 

обсъждания и 
извършване на 

промени в 
ОПИК 2021-2027  

април  – август 
2020  

Изпращане в ЕК 
на втори 

вариант на 
ОПИК 2021-2027  

септември 2020  

Одобряване на 
оперативната 

програма от ЕК  

Декември  2020 



 
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!  
 

Министерство на икономиката 
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

София, ул.“Шести септември“ 21 
 

www.opic.bg 


