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ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
Напредък в подготовката на програмата 

Проведен активен диалог с всички заинтересовани страни 

за идентифициране на действителните нужди на бизнеса, вкл.: 
 

Национално представително количествено проучване сред 862 
нефинансови предприятия и 80 представители на останалите 
потенциални бенефициенти (НПО, браншови организации, 
образователни и изследователски организации, др.) и 1000 души от 
широката общественост на възраст над 15 години  
 

Качествено проучване (дълбочинни интервюта) сред институционални 
бенефициенти (6) + оценки на представители на браншови 
организации, консултантски компании, БАН и предприятия, които са 
кандидатствали с проект по програмата (23) 

 

Проведени две заседания на ТРГ (26.04.2013 и 11.07.2013) 
 

Проект на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е 
изпратен за първи кръг технически консултации с ЕК 



ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
Основни предизвикателства пред икономиката  

Най-слабо развита страна-членка (БВП на човек от 

населението - 45 % от средното за ЕС) 

Ниска производителност на труда 

Висока енергийна и ресурсна интензивност на 

производството 

Ниска степен на иновативност на българските предприятия 

Ниска степен на интернационализация на дейността 

Затруднен достъп до източници на финансиране 

Недостатъчна подкрепа за стартиращи предприятия и 

иновативни компании 



ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
Какво е постигнато към декември 2013 г. [2] 
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ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
Основни предизвикателства, визия и бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни предизвикателства 
 

 Постигане на ускорен темп на растеж на икономиката с цел 

„догонващо развитие“ (catch-up development) 

 Гарантиране на устойчив темп на растеж - с акцент върху 

екологията и енергетиката 

Индикативно финансиране от ЕФРР: 1 201,82 млн. евро 

Визия 
 

 Към 2020 г. България e страна с ресурсно-ефективна, еколого-

съобразна индустрия и конкурентоспособна икономика, осигуряваща 

условия за пълноценна професионална реализация на човешкия 

капитал и развитие на регионите 



ОП „Иновации и конкурентоспособност“  
Приоритети  

ОП „Иновации и конкурентоспособност“  

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „Предприемачество, експортен и 

производствен потенциал“ (72%) 

1.1. Технологично развитие и иновации 

1.2. Конкурентоспособност и продуктивност на 

предприятията 

Фокус: Засилване на експортния и производствения капацитет на 

предприятията, технологично развитие, трансфер на знания и 

технологии и иновации, които водят до повишаване на 

конкурентоспособността и продуктивността на предприятията и 

създаване на нови възможности на международните пазари. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „Зелена и ефективна икономика“ 

(25%) 

2.1. Зелена икономика и ресурсна ефективност 

2.2. Енергийни технологии и енергийна ефективност 

Фокус: Повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на 

предприятията чрез въвеждане на ниско-въглеродни технологии, 

екоиновации и мерки в подкрепа на повишаване на енергийната 

ефективност. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „Техническа помощ“ (3%) 

 

 

Обща стратегическа рамка за 

периода 2014-2020 г. 

 

Тематична цел 1. Засилване 

на научните изследвания, 

технологичното развитие и 

иновациите 

Тематична цел 3. Повишаване 

на конкурентоспособността на 

МСП 

 

 

Тематична цел 4. 

Подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна икономика 

Тематична цел 6. Защита на 

околната среда и насърчаване 

на ресурсната ефективност 

 

 



ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
Основен подход [1] 

Приемственост, а не радикална промяна в целите и задачите (тъй 
като те са и все още остават приложими), НО с полагането на 
постоянни усилия за постигането им на базата на досегашния опит 

 

Приоритет на мерки, които биха могли да мобилизират повече 
частни ресурси и да послужат като катализатор на икономическото 
развитие, а не като окончателен източник на финансиране 

 

Комбинация от фокусиране и взаимодействие, за създаването на 
зони на критична маса в икономиката, които могат да бъдат база за 
развитието в бъдеще  

 

Постепенно фокусиране върху регионални инициативи на база 
естествена концентрация на предприятия, образователен/научен 
капацитет и потенциал за конкурентоспособност (експортен 
потенциал) 



ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
Основен подход [2] 

Стратегически подход за интелигентна специализация към 
секторите/технологиите генериращи растеж: 

Експортно ориентирани сектори, напр. металопроизводство, облекло, 
машини и оборудване, ИКТ 

Сектори, добавящи по-висока стойност на производството (напр. 
преработвателна промишленост - за да се намали експортния дял на 
материалите и ниско-технологичните производства)  

Стартиращи предприятия с добра конкурентна и иновативна база 

Максимално опростени процедури от гледна точка на 
административната тежест – фокус върху постигане на резултати, а не 
върху формата 

Управленска гъвкавост на ниво програмен приоритет (между 
грантови схеми и финансов инженеринг) 

Задаване на ясни цели и индикатори за измерване на успеха на 
всеки проект и всяка мярка, както и мониторинг на постигнатите 
резултати от самото начало на програмата 



ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
Някои ограничения, произтичащи от Регламентите 

С оглед на законодателството в областта на държавните помощи – не са 
допустими: 

помощи за отнасящи се до износа дейности, които са пряко свързани с 
изнесените количества, с изграждането и функционирането на 
дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа 
помощи, зависещи от използването на местни стоки за сметка на вносни 
стоки 

С оглед правилата за териториална допустимост на разходите – могат да 
се финансират операции извън програмния район (България):  

в границите на ЕС при условие, че общата сума не надвишава 15 % от 
подкрепата от ЕФРР, КФ и ЕФМДР на ниво приоритетна ос 
извън границите на ЕС са допустими само разходи за дейности за 
популяризиране при спазване на горното ограничение 

С оглед допустимост на категориите предпирятия – големите 
предприятия, по смисъла на определението на ЕС, са допустими за 
финансиране, когато допринасят за: 

засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и 
иновациите 
преминаване към нисковъглеродна икономика във всички сектори 
подобряване на достъпа до и използването и качеството на ИКТ – когато 
инвестицията включва сътрудничество между големите предприятия и МСП 
 



ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
Индикативен график 

16 декември 2013 г. – одобряване на 
Регламентите от Съвета на ЕС 

До края на 2013 г. – публикуване на Регламентите 
в Официален вестник на ЕО 

1-во тримесечие на 2014 г. – започване 
официални преговори с ЕК по Споразумението за 
партньорство и ОП 

3-то тримесечие на 2014 г. – финализиране на 
преговорния процес  

4-то тримесечие на 2014 г. – одобряване на ОПИК  



Благодаря за вниманието! 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/ 


