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 Обявени са 10 процедури за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор, 13 

процедури за директно предоставяне на БФП, 7 бюджетни линии.   

 

 

 Обявените процедури и финансовото споразумение с ФМФИБ са на обща стойност 

1,91 млрд. лв (76.7 % от бюджета на ОПИК). 

 

 

 Сключени са общо 1948 договора (вкл. финансовото споразумение с ФМФИБ) с 

общ размер на предоставената БФП 1,77 млн. лева (средствата са предоставени 

по ПО 1, 2, 3, 4 и 5). 
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 В изпълнение са 832 договора за БФП, приключени са 1059 договора (с 

извършени финални плащания). 

 

 Осъществени 2031 проверки на място за верификация на отчети, искания за 

плащане и проверки на място след приключване на проекта.  

 

 Извършени плащания от началото на периода – 864.46 млн. лева, включително 

115 млн. лева за финансови инструменти. (34.80 % от бюджета на ОПИК). 

 

 Прогнозна стойност на сертифицираните средства към 29.11.2018 г. – 779.66 

млн. лева, включително 115 млн. лева за финансови инструменти. (31.39 % от 

бюджета на ОПИК). 
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Година/ 
Приорите

тна ос  

 
ПО 1 

 
ПО 2 

 
ПО 3 

 
ПО 4 

 
ПО 5 

2015 г. 0 0 0 0 8.25 

2016 г. 29.34 189.89 19.56 0 5.60 

2017 г. 41.14 245.99 9.82 0 10.79 

2018 г. 73.96 64.09 155.48 0 10.55 

Общо: 144.44 499.97 184.86 0 35.19 

Изплатени средства – млн. лева 
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Изплатени средства – млн. лева 

Приорите
тна ос/ 
Вид 
плащане 

Авансово  Брой 
договори 

Межди
нно  

Брой 
договори 

Окончате
лно  

Брой 
приключи

ли 
договори 

ПО 1 15.47 52 86.80 157 42.16 119 

ПО 2 52.68 216 180.95 452 266.35 849 

ПО 3 38.23 101 114.04 207 32.59 87 

ПО 4 0 0 0 0 0 0 

ПО 5 13.27 7 21.20 6 0.02 4 

Общо: 120.35 376 402.99 822 341.12 1059 



Изпълнение на ОПИК 2014-2020 
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Обявени  
(млн. лева)  

Сключени договори  
(млн. лева) 

Изплатени средства 
(млн. лева) 

Сертифицирани 
средства – прогнозна 

стойност към 
29.11.2018 г. 
(млн. лева) 

ПО 1 363.11 286.37 144.44 121.17 

ПО 2 868.72 772.18 499.97 481.90 

ПО 3 585.63 504.17 184.86 148.67 

Общо 1 817.57 1 562.72 829.27 751.74 

Сключени договори 
(брой) 

Прекратени договори 
(брой) 

Приключени договори  
(брой) 

ПО 1 372 5 119 

ПО 2 1043 39 849 

ПО 3 525 13 87 

Общо 1 940 57 1055 
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Напредък по приоритетни оси  



Напредък по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие 
и иновации“   
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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 

Наименование на 
индикатора  

Междинна стойност 
(2018) 

Целева стойност 
(2023) 

Постигнато към 
20.11.2018 г. 

Сертифицирани разходи  40 826 510 295 282 552  41 035 139.62 * 

 

Брой на предприятията, 
получаващи подкрепа  

57 504 122 

 

Рамка за изпълнение на ПО 1 

Индикатори за резултат 

* Прогнозна стойност към 29.11.2018 г. 



Напредък по ПО 1: Процедура BG16RFOP002-1.001 
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“  
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 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 154 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ 

сключените – 117,767 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 40 

 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 110 

 Брой прекратени договори – 4 

 Сума на извършените плащания: 91 915 852.89 лв. 



Напредък по ПО 1: Процедура BG16RFOP002-1.002 
„Подкрепа за разработване на иновации в стартиращи 
предприятия“  
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 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 83  

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ –    

30,87 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 73 

 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 9 

 Брой прекратени договори – 1 

 Сума на извършените плащания: 14 298 611.48 лв. 



Напредък по ПО 1: Процедура BG16RFOP002-1.003 ФАЗА 2 
на проект „Създаване на научно-технологичен парк”  
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 Бенефициент: „София Тех Парк“ АД  

 Сключен е договор на 11.04.2017 г. със срок на изпълнение 24 месеца. 

 Стойност на договора за БФП: 12 273 362,81 лв 

 Обобщен напредък към момента:  

o Изграден и въведен в експлоатация пешеходен мост, осигуряващ лесен достъп до инфраструктурата 

на научно-технологичния парк;  

o Доставена и въведена в експлоатация е част от предвидената по проекта специализирана научна 

апаратура (Лабораторен комплекс); 

o Изградена е постоянна експозиция и интерактивен център за наука и техника в сграда 

Музей/Експериментариум;  

o Въведена в експлоатация е покривна конструкция над Спортния комплекс;  

o В краен етап е изработването на нов сайт на научно-технологичния парк; 

o Стартирани са или е в ход подготовката по възлагането на останалите обществени поръчки 

(доставки на специализирано лабораторно оборудване, изграждане на модел на ваучерна система, 

организиране на промоционални и информационни кампании, доставки на обзавеждане, доставки на 

компютърна и офис техника). 

o Сума на извършени плащания - 5 400 314,65 лв. (по едно искане за авансово искане за плащане 

и пет верифицирани междинни отчети). 

 Идентифицирана е необходимост от допълнително време за ефективно и ефикасно 

изпълнение на дейностите по Фаза 2 (над първоначалните 24 месеца). 

 



Напредък по ПО 1: Процедура BG16RFOP002-1.004 Развитие на 
модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за 
дейността на патентно ведомство на Република България  
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Договор BG16RFOP002-1.004-0002 „Повишаване качеството, ефективността и 

ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за 

бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост” с БФП на 

стойност 8 797 339,19 лв.  

 Постигнати резултати: 

 Проведени  пет процедури по ЗОП за избор на външни експерти  и изпълнители и сключени 

договори за: 

o консултантски услуги за организация и управление на проекта; 

o консултантски услуги за разработване на технически спецификации; 

o обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство; 

o ограничени СМР на помещенията на Централната патентна библиотека и помещенията за 

съхраняване на веществени доказателства на Патентно ведомство; 

o разработване и отпечатване на информационни материали; 

o услуги за ускоряване експертизата на заявки за патенти, чрез възлагане на патентни проучвания 

към патентни ведомство по индустриална собственост в рамките на ЕС. 

 Сума на извършени плащания - 1 759 467.84 лв.  



Напредък по ПО 1: Процедура BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови и производствени иновации“  
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 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 133 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ – 59,93 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 133  

 Сума на извършените плащания: 1 729 651.70 лв.  



Напредък по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и 
капацитет за растеж на МСП“  
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Индикатори за резултат: 

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 

Рамка за изпълнение: 

Наименование на 
индикатора  

Междинна стойност 
(2018) 

Целева стойност 
(2023) 

Постигнато към 
20.11.2018 г. 

Сертифицирани разходи  188 847 615 577 492 050  246 397 875 * 

Частни инвестиции, 
допълващи публичната 
подкрепа за предприятията 

63 093 284 171 343 567 135 643 846,57 

* Прогнозна стойност към 29.11.2018 г. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.001 
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“  
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 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 741 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ –      

399,180 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 1 

 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 713 

 Брой прекратени договори – 27 

 Сума на извършените плащания: 376 267 808.01 лв. 



Напредък по ПО 2: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 
управленския капацитет и растеж на МСП“  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  16 

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 241 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ –  58,610 

млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 97 

 Брой прекратени договори – 10 

 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 134 

 Сума на извършените плащания – 42 777 435.81 лв. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за 
устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на 
европейски и международни пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  17 

Договор BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и 

успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни 

пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири 

и конференции“ с БФП на стойност  5 392 000,00 лв. 

 

Напредък по проекта: 

 Административният договор за директно предоставяне на БФП е приключил на 

19.10.2018 г. и предстои внасяне на финален отчет. Дейностите по проекта са 

изпълнени и всички заложени резултати и индикатори са постигнати: 

 Организирани са участия в 28 специализирани международни панаири и 

изложения извън страната – подкрепени са 237 малки и средни предприятия 

за участие в изложенията, от които 163 предприятия са уникални; 

 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за 
устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на 
европейски и международни пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ 
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 Организирани са участия в 17 специализирани международни панаири и 

изложения в България – подкрепени са 169 малки и средни 

предприятия, от които 141 предприятия са уникални; 

 

 Организирани са участия в 9 международни конференции, контактни 

борси, форуми и събития в България и извън страната – подкрепени са 

84 малки и средни предприятия; 

 

Обща сума на извършените плащания до момента: 4 763 934,52 лв. 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за 
устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на 
европейски и международни пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  19 

Договор BG16RFOP002-2.003-002 “Организиране на търговски мисии и 

форуми за български производители и чуждестранни купувачи” с БФП на 

стойност 2 006 000,00 лв. 

 

Напредък по проекта: 

 Организиране на търговски мисии, форуми, В2В срещи и контактни борси 

за български предприятия в България и чужбина - Организирани са и са 

проведени 20 събития с участието на над 800 български малки и 

средни предприятия;  

 Установени преки контакти и търговски връзки с Обединени арабски 

емирства - ОАЕ, Руска Федерация и страни от ЕС - Германия, Австрия, 

Италия, Великобритания  и Естония. 

 Обща сума на извършените плащания: 401 200,00 лв. 

 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.004  „Предоставяне на 
институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на 
надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните 
горива“  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  20 

Договор BG16RFOP002-2.004-0001-C01 „Осигуряване на благоприятна 
бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 
информационни бази данни в областта на надзора на пазара, 
метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез 
повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор “ с БФП на стойност 1 999 953,82 лв. 

 

Напредък по проекта: 

 Доставени високопроходими МПС; 

 Разработени и разпространени информационни материали; 

 Доставено лабораторно оборудване;  

 Сума на извършените плащания: 399 990.76 лв.  

 

 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.005  
„Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, 
предлагани от КЗП за българските предприятия“  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  21 

Договор BG16RFOP002-2.005-0001 „Повишаване на ефективността и 
ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските 

предприятия“ с БФП на стойност 5 866 563,00 лв. 

Напредък по проекта: 

 Проведено национално представително социологическо проучване за определяне нуждите и 

ограниченията на българските предприятия в областта на защита на потребителите (изготвен 

е доклад за проведеното проучване, придружен от анализ на получените резултати); 

 Създадени са 6 мобилни групи за подпомагане работата на икономическите оператори по 

отношение спазване изискванията на Закона за защита на потребителите и всички въпроси, 

свързани с подобряване степента на потребителската защита;  

 Извършени са 2738 посещения при представители на бизнеса (проверки, срещи и 

предоставяне на информационни материали) от страна на мобилните групи; 

 Раздадени са 20 020 броя информационни бюлетини (от общо предоставени за 

разпространение 28 700 бр. в рамките на 14 издания на бюлетина); 

 Проведени са 2 кръгли маси и 1 национална конференция; 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.005 
„Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, 
предлагани от КЗП за българските предприятия“  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  22 

 Проведена е широка информационна кампания, в т.ч.: 

- 865 излъчвания на кратки рекламни клипове на тема „Общ за проекта“ и 

„Помирителни комисии“, с продължителност 30, 17 и 7 сек. 

- 21 излъчвания на специализиран филм на тема „Помирителни комисии“ с 

продължителност 3 мин. 

 Общ размер на изплатените средства – 1 756 616.13 лв.  

 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.006 
„Позициониране на България като позната и предпочитана 
дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  23 

Договори:  

 BG16RFOP002-2.006-0001 „Утвърждаване на България като успешна 

инвестиционна дестинация“ с БФП на стойност 7 305 128 лв. и  

 BG16RFOP002-2.006-0002 „Повишаване качеството и количеството на услугите 

на потенциални инвеститори в България “ с БФП на стойност  2 474 022 лв. 

 

Основни дейности в проектите: 

 Надграждане и поддръжка на он-лайн платформа „Виртуален офис“ за нуждите на 

инвестиционния процес; 

 Организиране и провеждане на уебинари, предназначени за нуждите на настоящи 

и потенциални инвеститори, български малки и средни предприятия и местните и 

регионални власти; 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.006 
„Позициониране на България като позната и предпочитана 
дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  24 

 Актуализиране на средносрочна маркетингова програма; 

 Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на   

чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави; 

 Разработване на мултимедийни продукти; 

 Организиране и провеждане на промоционални кампании и инвестиционни  

събития/прояви в чужбина с цел привличане на инвеститори; 

 

Сума на извършените плащания: 1 955 829.80 лв. 

 В процес на оценка са получените оферти по обявени 2 обществени поръчки за 

избор на изпълнители на дейностите по двата договора.  

 Сключен договор с избран изпълнител за актуализиране на средносрочна 

маркетингова програма. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне 
на институционална подкрепа на ИА "Българска служба за 

акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството“ 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  25 

Договор BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване ефективността и 
ефикасността на услугите, предоставяни на българските 
предприятия в областта на акредитацията“ с БФП на стойност 3 
791 765,70 лв. 
 

Напредък по проекта: 

 Проведени 8 Специализирани информационни събития за потребители на услугите по 

акредитация и крайни потребители в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Враца 

и Русе. 

 Изготвен анализ на наличната информационна инфраструктура, необходими ресурси за 

изпълнение на задълженията по нормативната рамка и техническо задание за 

разработване и внедряване на клауд базирана информационна система и бази данни. 

 Изпълнени ограничени СМР по помещения за връзки с бизнеса съгласно проекта. 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне 
на институционална подкрепа на ИА "Българска служба за 

акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството“ 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  26 

 Разработване и разпространение на специализирани информационно - 

образователни материали за популяризиране на дейността по 

акредитация: излъчени са разработените информационни 

видеоматериали – 200 излъчвания; 

 Организиране и провеждане на специализирани обучения: проведени са 

3 обучения на водещи оценители и оценители на ИА „БСА“ за 

предоставяне на акредитация на провайдери. Обучени са общо 35 

лица; 

 Сума на извършените плащания: 758 353.14 лв. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на 
клъстери в България“   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  27 

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 28 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ 

сключените – 17,307 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 27 

 Брой прекратени договори – 1 

 Сума на извършените плащания: 3 538 493.57 лв. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне 
на институционална подкрепа на Министерство на туризма за 
дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта 
на туризма“   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  28 

Договор BG16RFOP002-2.010-0002-C01 „Повишаване на капацитета на 

МСП в сектор туризъм чрез оказване на покрепа за създаване и 

функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони 

/ОУТР/“ с БФП 5 052 041,08 лв. 

Основни дейности в проектите: 

 Подготовка за изграждане и функциониране на ОУТР и разкриване на 

офиси на ОУТР в 9 туристически района; 

 Разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на 

туристическите райони; 

 Организиране участието на МСП в национални и международни борси, 

туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др.  



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне 
на институционална подкрепа на Министерство на туризма за 
дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта 
на туризма“   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  29 

 Извършено авансово плащане по договора в размер на  1 010 408.22 

лв. 

 Обявени обществени поръчки за: 

    - Наемане на 9 външни експерти, които да подпомагат създаването и 

функционирането на ОУТР; 

    - Доставка на офис обзавеждане (мебели). 

 Сключен договор с избран изпълнител за актуализиране на средносрочна 

маркетингова програма. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.011  „Подобряване на 
бизнес средата за българските производители и създаване на условия за 
изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на БИМ”  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  30 

Договор BG16RFOP002-2.011-0001 „Предоставяне на подобрени услуги и 
осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, 
дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в 
Български институт по метрология” с БФП на стойност 1 790 000,00 лв. 

 

Сключен на 11.04.2018 г. за период от 36 месеца. 

Основни цели:  

 да се осигури предоставянето на подобрени услуги и развита благоприятна среда и 

инфраструктура за нуждите на бизнеса;  

 извършване на качествен и надежден метрологичен контрол на средствата за 

измерване и провеждане на стандартизирани изпитвания за електромагнитна 

съвместимост и безопасност чрез модернизация, оборудване и разширяване обхвата на 

дейност на изпитвателните лаборатории в БИМ;  

 подобряване на капацитета на българските МСП за работа в интензивно конкурентни и 

външни пазари чрез подобряване, поддържане и гарантиране на качеството на 

реализираните продукти/процеси/услуги. 



Напредък по ПО 2: 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)”  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  31 

Сключени два договора за директно предоставяне на БФП: 
 

 BG16RFOP002-2.015-0001-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за 

емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ 

o В изпълнение от 27.06.2018 г. със срок от 36 месеца и бюджет от 1 661 051,00 лв.; 

o Сформиран е екип за изпълнение на проекта от страна на бенефициента; 

o Обявена е на 15.10.2018 г. процедура BG16RFOP002-2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за 

емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари“, като са публикувани разработените Условия за 

кандидатстване и покана за предоставяне на проектни предложения с краен срок 15.10.2020 г.; 

o Очакван резултат е минимум 30 предприятия да получат ваучери за подготовка за емитиране и пласиране 

на ценни книжа в страната и чужбина. 
 

 BG16RFOP002-2.015-0002-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на МСП“ 

o В изпълнение от 01.10.2018 г. със срок от 36 месеца и бюджет от 9 775 672,98 лв.; 

o Сформира се екип за изпълнение на проекта от страна на бенефициента; 

o Очакван резултат е минимум 450 предприятия да получат ваучери за използване на консултантски услуги 

от доставчици на ИКТ услуги. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.024 
„Насърчаване на предприемачеството”  

 Обявена на  20.06.2018 г. с два крайни срока за кандидатстване:  

    - първи краен срок: 08.10.2018 г.  

    - втори краен срок: 10.12.2018 г. 

 Бюджет на процедурата: 67 227 768.06 лева. 

 

 

 

 

 
 

 Основна цел: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни 
сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 
предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с 
преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. 

 
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  32 

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за 
създаване и развитие на нови предприятия 

Сектори, свързани с 
преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства 

Сектори с изключение 
на ИКТ 

ИКТ сектори  
30 252 495.63 лева 

30 252 495.63 лева 6 722 776.80  лева 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.024 
„Насърчаване на предприемачеството”  

 Общ брой на постъпилите проектни предложения по първи краен срок, 
включени в оценка: 822 броя  

 

 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  33 

6% 

30% 

11% 
6% 

33% 

14% 

Северен централен (BG32) -  53 
бр. 
Северозападен (BG31) - 244 бр. 

Североизточен (BG33) - 87 бр. 

Югоизточен (BG34) - 52 бр. 

Югозападен (BG41) - 271 бр. 

Южен централен (BG42) - 115 
бр. 

Подадени проектни предложения по региони за планиране 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.024 
„Насърчаване на предприемачеството”  

Други  
39 бр.; 5% 

С13 „Производство на 
текстил и изделия от 
текстил, без облекло“  

53 бр; 6% 

С26 „Производство на 
компютърна и 

комуникационна 
техника, електронни и 

оптични продукти“ 
41 бр; 5% 

 С20 „Производство на 
химични продукти“ 

46 бр; 5% 

С27 „Производство на 
електрически 

съоръжения“ 38 бр; 5% 

С28„Производство на 
машини и оборудване, с 

общо и специално 
предназначение“ 

66 бр; 8% 
 J58 „Издателска 

дейност“ 79 бр; 10% 

J62 „Дейности в 
областта на 

информационните 
технологии“  

139 бр.; 17% 

J59 „Производство на 
филми, телевизионни 

предавания, 
звукозаписване и 

издаване на музика“ 
 122 бр; 15% 

 J63 „Информационни 
услуги“ 

77бр.; 9% 

M72 
„Научноизследователска 

и развойна дейност“ 
122бр.; 15% 

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ 
ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  34 



Напредък по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна 
ефективност“   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  35 

ИП 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“   

ИП 3.2. „Ресурсна ефективност“ 

Индикатори за резултат: 

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%  

Рамка за изпълнение:  

Наименование на индикатора  Междинна 
стойност 

(2018) 

Целева стойност 
(2023) 

 

Постигнато към 
20.11.2018г. 

Сертифицирани разходи  68 416 590 310 686 632 76 012 528 * 

Брой на предприятията, 
получаващи безвъзмездни средства 

185  528  105 

* Прогнозна стойност към 29.11.2018 г. 



Напредък по ПО 3: Процедура BG16RFOP002-3.001 
„Енергийна ефективност за малките и средни 
предприятия“   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  36 

 

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 448 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ 

сключените – 329,320 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 348 

 Брой прекратени договори – 13 

 Брой приключили договори – 87 

 Сума на извършените плащания: 151 317 739.97 лв. 



Напредък по ПО 3: Процедура BG16RFOP002-3.002 
„Повишаване на енергийната ефективност в големи 
предприятия’’  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  37 

 

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 68 

 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ – 

122,571 млн. лв. 

 

 Брой договори в процес на изпълнение – 68 

 

 Сума на извършените плащания: 13 160 390.06 лв.  



Напредък по ПО 3: Процедура BG16RFOP002-3.003 
„Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез 
подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие (АУЕР)”   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  38 

Договор BG16RFOP002-3.003-0001 „Повишаване на информираността и 

капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и 

мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за 

подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и 

свързаните с нея дейности” с БФП на стойност 4 107 518,34 лв.  

 

 Проведена встъпителна конференция за представяне на проекта  

 Сключени 3 договора с изпълнители (разработване на документации по ЗОП, 

информационни материали, одит); 

 6 процедури за избор на изпълнители в процес на провеждане;  

 Редовно се провеждат срещи на екипа за управление на проекта 

 Сума на извършените плащания: 821 563 лв.  



Напредък по ПО 3: Процедура BG16RFOP002-3.004 
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи 
за ефективно използване на ресурсите“  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  39 

 

Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 8  

 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ –  

6.4 млн. лв. 

 

Брой договори в процес на изпълнение – 8 



Напредък по ПО 4 „ Премахване на пречките в областта на 
сигурността на доставките на газ“   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  40 

 Обявена процедура BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна 

газова връзка Гърция – България“ с общ бюджет от 76 277 370 лева и 

конкретен бенефициент „Ай Си Джи Би“ АД (16.11.2018 г.).  

 Предстои официално подаване на ФК чрез ИСУН 2020. До края на м. декември 

2018 г. предстои подаването на големия проект за оценка от ЕК.    

 Подадено предложение за изменение на ОПИК за включване на проекта 

за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България сред 

допустимите индикативни дейности. Предстои официалното решение на ЕК за 

изменението.   

 Сключен договор BG16RFOP002-4.001-0001-C01 „Техническа помощ за 

подготвителни дейности до началото на строителството на междусистемна 

газова връзка България – Сърбия“ на обща стойност 11 734 980 лева.   
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 В рамките на отчетния период са представени 4 междинни технически и финансови 

отчети по трите бюджетни линии BG16RFOP002-5.005-0001 „Подкрепа за 

ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, 

управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно 

действащото законодателство и съществуващите добри практики", BG16RFOP002-

5.005-0002 „Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото 

относно възможностите за финансиране на ОПИК, критериите, правилата и 

процедурите за участие и нейното изпълнение"  и BG16RFOP002-5.005-0003 

„Финансиране на основни и допълнителни възнаграждения на служителите от УО и 

всички други съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство и 

съществуващите добри практики“  

 Общата стойност на представените междинните отчети е  3 645 915 лева; 

 Одобрени са 3 от представените отчети на обща стойност 3 401 065 лева. 
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Приори- 
тетна  ОС 

Наименование на индикатора 
Мерна 

единица 

Междинна 
стойност (2018) 

Целева стойност 
(2023) 

Изпълнение към 
29.11.2018 г. – 

прогнозна 
стойност 

Изпълнение 
спрямо  85 % от 

междинната 
стойност 

Изпълнение 
спрямо  

междинната 
стойност 

ПО 1 Сертифицирани разходи EUR 40 826 510 295 282 552  61 955 344 178.53% 151.75% 

ПО 1 
Брой предприятия, получаващи 
подкрепа 

брой 57 504 122 251,81% 214,04% 

ПО 2 Сертифицирани разходи EUR 188 847 615 577 492 050 246 397 875 153.50% 130.47% 

ПО 2 

Частни инвестиции, допълващи 
публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни 
средства 

EUR 63 093 284 171 343 567 135 643 846,6 252,93% 214,99% 

ПО 3 Сертифицирани разходи EUR 68 416 590 310 686 632 76 012 528 130.71% 111.10% 

ПО 3 
Брой на предприятията, получаващи 
безвъзмездни средства (ИП 3.1) 

брой 185 528 158* 100,48% 85,41% 

ПО 4 Сертифицирани разходи EUR 0 45 000 000 0 0,00% 0,00% 

ПО 4 

Преименуван съгл. предложението за 
изменение на "Изградена 
междусистемна газова връзка Гърция - 
България" 

км 0 29 0 0 0 

ПО 4 
Ключов етап на изпълнение - одобрен 
голям проект 

брой 1 1 0 0,00% 0,00% 

* Брой предприятия с подадени финални отчети 
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 В периода май – ноември 2018 г. е проведена една писмена процедура по ОПИК и 

ОПИМСП, както следва: 

 

 Писмена процедура за одобряване на промени в Индикативната годишна работна 

програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г. и в Плана за 

оценка на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и одобряване на 

методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ "Изграждане на междусистемна газова връзка 

Гърция-България“ в рамките на Инвестиционен приоритет 4.1. „Подобряване на 

енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на 

интелигентни системи за пренос на енергия“, Приоритетна ос 4 „Премахване на 

пречките в областта на сигурността на доставките на газ“ на ОПИК (проведена в 

периода 12 октомври – 2 ноември 2018 г.) 
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 Извършена е актуализация на Плана за оценка на ОПИК. Същият е 

одобрен от КН на ОПИК в рамките на писмена процедура, проведена в 

периода 12 – 26.10.2018 г. 

Актуализираният план е публикуван на интернет-страниците на УО 

(http://opic.bg/opik/otsenka-na-op    и 

http://www.opcompetitiveness.bg/module0.php?menu_id=393) и на Единния 

информационен портал за структурните фондове на ЕС 

(https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-

programi-2014-2020/item/18940-otzenka-na-opik)  

 Разработена и съгласувана е документацията за обявяване на 

обществената поръчка за извършване на междинна оценка. Предстои 

обявяване на поръчката. 
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 В процес на подготовка е техническа спецификация за обявяване на 

обществена поръчка за извършване на цялостна оценка на 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация в подкрепа 

на програмирането на оперативната прпрограма за иновации и 

конкурентоспособност за програмен период 2021 – 2027. 

 Във връзка с разпоредбите  на чл. 272 (пар. 22, 23 и 47) от Регламент 

2018/1046 предстои разработване на План за оценка на ОПИК и 

ОПИМСП. Същият ще бъде представен на вниманието на КН за 

одобрение. 
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Напредък в изпълнението на подхода  

ВОМР по ОПИК към 20.11.2018 г. 



 
 

Насърчаване на социалното 
приобщаване и намаляване на 

бедността (ТЦ 9)  

Интегриран подход към 
околната среда (ТЦ 5 и 6) 

ОПИК - Насърчаване на 
иновациите и въвеждането им в 

 практиката (ТЦ 1)  

ВОМР 

 
Насърчаване на устойчивата и 
качествена заетост и подкрепа 
за мобилността на работната 

сила (ТЦ 8)  

 
 

ОПИК - Повишаване на 
конкурентоспособността на 

местните икономики и 
възможности за създаване на 

местен бизнес (ТЦ 3) 

 

Подобряване на качеството на 
образование и повишаване 

квалификацията на населението  
(ТЦ 10)  

 

Основни приоритети на подхода ВОМР и принос по ОПИК  



 По ОПИК се изпълняват 31 Споразумения, сключени с МИГ с 

многофондови стратегии за местно развитие, с общ бюджет в размер на 57 

292 576.00 лева, разпределен по приоритети  както следва:  

 

 ТЦ 1 „Насърчаване на иновациите и въвеждането им в практиката, 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1  „Технологично развитие и иновации“ - 7 363 

857.00 лв. 

 

 ТЦ 3 „Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики 

и възможности за създаване на местен бизнес, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ - 49 928 683.00 лв.  
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В изпълнение на подписаните Споразумения УО на ОПИК: 

публикува Указания за подбор на проекти по чл. 37, ал. 1 на ПМС 161/2016; 

проведе обучение на МИГ в периода 4 - 5 Юли 2018 година за оказване на 
подкрепа при подготовката на пакета документи за обявяване на 
процедури за подбор на проекти и провеждането на оценителни сесии;  

оказва постоянна методическа помощ на МИГ за изпълнение на СВОМР при 
подготовка на документите за обявяване на процедури за подбор на 
проекти с финансиране по ОПИК; 

поддържа рубрика „ВОМР“ на интернет страницата на ОПИК с актуална 
информация за прилагането на подхода; 

осъществява координация на ниво:  

- ЦКЗ и УО на програмите - с цел единен подход при прилагане на 
подхода ВОМР;  

- МИГ - с цел успешно изпълнение на предвидените мерки/операции с 
финансиране по ОПИК. 
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1. Процедури за подбор на проекти, обявени в ИСУН 2020.  

 

  

 

 

 

 

 

2. Общ брой подадени проекти по обявените процедури  - 92 броя.  

 

3. Брой сключени Административни договори - 20 броя, на обща стойност 

4 270 198.99 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приоритетна ос 
Стойност на БФП по 
приоритетна ос в лв. 

Брой 
процедури 

1 1 946 996.00 4 

2 26 302 562.00 19 

Общо 28 249 558.00 23 
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Бюджет в лв. 

Стойност на обявени  процедури в лв. 

Стойност на БФП на сключени договори в 
лв. 

ПО1 

ПО2 

Общо  

7363857 

49928683 

57292540 

1946996 

26302562 28249558 

4270198 
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Благодаря за вниманието 
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