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РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 

НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 ЗА 2017 г.  

1. Основни параметри  

Годишният доклад за изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 се изготвя в съответствие с чл. 50, ал. 2 и чл. 111 от  Регламент (ЕС) № 1303/2013 

г. на ЕП и на Съвета за определяне на общоприложимите разпоредби за ЕФРР, КФ, 

ЕЗФРСР и ЕФМДР. Основната цел на годишния доклад е да предостави обобщена 

ключова информация относно изпълнението на програмата и нейните приоритети по 

отношение на финансовите данни, общите и специфичните за програмата показатели и 

количествени целеви стойности. 

2. Постигнати резултати – информация относно осъществения напредък в 

изпълнението на програмата, предоставената подкрепа по целеви групи и анализ 

на напредъка по отношение на поставените цели  

В резултат от реализираните интервенции по ОПИК за периода до 31 декември 2017 г. 

се отчитат първите краткосрочни ефекти от изпълнението на програмата по следните 

основни макроикономически показатели - най-значително е отражението върху 

частните инвестиции (2,9%), последвано от ефектите върху частно потребление (0,2%), 

вноса (1,1%), износа (0.1%), текущата сметка на платежния баланс (-0.50 п.п) и 

бюджетния баланс (0.01 п.п.). 

В резултат от спецификата на инвестициите по оперативната програма е налице и леко 

влияние върху увеличението на износа по линия на разширяване на производството. 

Ръстът в износа, от своя страна, е свързан в определена степен и с нарастване на вноса 

на стоки за междинно потребление, които не са налични на местния пазар. При 

програмата се наблюдава и известно отражение върху инвестиционната среда в 

резултат на необходимостта от съфинансиране на реализираните инвестиции от 

частния сектор (частни инвестиции – 2,9%).  

В средносрочен план сред най-значимите ефекти по отношение на 

макроикономическата среда в страната се очаква увеличаване на частните инвестиции в 

резултат от изпълнението на програмата. Част от ефектите по линия на нарастване на 

заетостта също ще бъдат свързани с разкриване на висококвалифицирани работни 

места във връзка с инвестициите в иновации. 

Общо за програмата към 31.12.2017 г. са договорени средства в размер на 2 272 432 

176.86 лв., от които 1 622 151 221.96 лв. безвъзмездна финансова помощ по 1 741 

сключени договора (от тях 991 са сключени в рамките на 2017 г.) и 459 620 050 лв. по 

финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ 

ЕАД.  

Изплатените средства по програмата към 31.12.2017 г. възлизат на  560 368 262.03 лева 

или 22.56 % от бюджета на ОПИК, докато сертифицираните средства са на стойност 

518 450 551.77 лева безвъзмездна финансова помощ или 20.87 % от бюджета на 

програмата. 

 

През 2017 г. в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. са 

обявени общо 9 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща 

стойност 322 494 806.76 млн. лв. От обявените процедури следните са насочени 

директно към бизнеса:     
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 Процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени 

иновации“;   

 Процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в 

големи предприятия“.  

 Процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни 

инициативи за ефективно използване на ресурсите“; и  

 Процедура BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни 

предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП)“, която предвижда пилотно прилагане на две ваучерни схеми, 

насочени пряко към малките и средните предприятия – 1/. ваучерна схема за 

консултантски услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари; и 

2/. ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и 

комуникационни технологии.   

 

В рамките на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ през 2017 г.  са 

сключени общо 237 административни договора за предоставяне на БФП на стойност 

168 634 684.91 лева, които към 31.12.2017 г. са в процес на изпълнение.   

По Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ през 2017 г. 

са сключени общо 270 административни договора за предоставяне на БФП на стойност 

88 755 962.96 лева. Общо по приоритетната ос към 31.12.2017 г. в процес на 

изпълнение са 1 016 договора за БФП на стойност 963 285 858.97 лв. През 2017 г. по  

приоритетната ос и в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие са 

обявени общо три процедури чрез конкурентен подбор на проекти на обща стойност 

3 051 413 лева.    

През 2017 г. в рамките на Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ са 

сключени общо 481 договора с общ размер на предоставената  безвъзмездна финансова 

помощ 413 353  117.15 лева.    

През отчетния период е в изпълнение Финансово споразумение с "Фонд мениджър на 

финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ), с което на ФМФИБ се възлага 

управлението и изпълнението на финансовите инструменти на обща стойност от 459 

млн. лева, разпределени в 7 финансови инструмента в приоритетни оси 1, 2 и 3.  

През 2017 г. е обявена процедура за избор на финансови посредници съгласно 

изискванията на ЗОП по инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране. 

Започналата през м. септември 2017 г. състезателна процедура с договаряне има за цел 

възлагане на обществена поръчка на стойност 51.3 милиона евро, предвидени за 

създаването на три отделни фонда в рамките на инструмента:   

− Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 14 милиона евро, 

− Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 18.2 милиона евро, 

− Фонд за финансиране на начален етап: 19.1 милиона евро. 

Очаква се изборът на посредници да приключи до края на второ тримесечие на 2018 г. 

През 2017 г. ФМФИБ е извършил и дейности по подготовка на документация за 

възлагане на обществени поръчки по други 2 дялови инструмента - Фонд за рисков 

капитал и Фонд мецанин/растеж. По Фонд за технологичен трансфер се обсъжда модел 

за съвместно изпълнение на инструмента с ЕИФ. 

През 2017 г. Комитетът за наблюдение на ОПИК (КН на ОПИК) е провел общо 2 

редовни заседания и 7 писмени процедури за неприсъствено вземане на решение. В 

рамките на редовните заседания и писмените процедури са взети решения, които 
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касаят: промяна на ИГРП за 2017 г., одобряване на методология и критерии за подбор 

на операции и промени във вече одобрени методология и критерии по процедури чрез 

директно предоставяне на Патентно ведомство, Българския институт по метрология, 

Министерството на туризма и Агенцията за устойчиво енергийно развитие;  

увеличаване на бюджета по процедури „Разработване на иновации от стартиращи 

предприятия“ и „Енергийна ефективност за МСП“, Окончателният доклад за 

изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 

2007-2013 г. и приложенията към него, Годишният доклад за изпълнението на 

ОПИМСП за 2016 г., промени в методологията и критериите за подбор на операции по 

процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно 

използване на ресурсите“, ИГРП за 2018 г. и  методология и критерии за подбор на 

операции по процедура „Техническа помощ за завършване на подготвителните 

дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова 

връзка България-Сърбия“ с конкретен бенефициент Министерството на енергетиката.  

През 2017 г. са проведени 12 информационни събития за популяризиране на ОПИК 

2014-2020 и възможностите за кандидатстване по нея, както следва:  

1. В периода 10 - 13 януари 2017 г. е организирана и проведена информационна 

кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ в 

градовете Варна, Враца, Пловдив и София.  

2. На 20.01.2017 г. на официална церемония са раздадени сключените договори по 

процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“  

3. В периода 16 - 23 февруари  2017 г. е организирана и проведена информационна 

кампания за представяне на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в 

големи предприятия“ в градовете Варна, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив и 

София. 

4. На 07.03.2017 г.  на официална церемония са раздадени сключените договори по 

процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на 

МСП“. 

5. На 27.04.2017 г. е проведено информационно събитие за представяне на програмата, 

което се състоя във висшето училище по застраховане и финанси.  

6. На 18.05.2017 г. се състоя официалното връчване на сключените договори по 

процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на 

ОПИК. 

7. В периода 12 - 21 юли 2017 г. е организирана и проведена информационна кампания 

за представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ 

в градовете Варна, Плевен, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София. 

8. На 20.07.2017 г. на официална церемония са раздадени сключените договори по 

процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“  

9. На 08.08.2017 г. на официална церемония са раздадени допълнително сключените 

договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия“.  

10. На 24.08.2017 г. на официална церемония са раздадени сключените договори по 

процедура "Енергийна ефективност в малки и средни предприятия". 
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11. На 13 и 14.11.2017 г. е организиран и проведен семинар за журналисти.  

12. На 27.11.2017 г.е организирано и проведено Голямото годишно информационно 

събитие по ОПИК. 

 

 


