
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ 

по 

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г. 

 

1. Информация за възложителя: 

Министерство на икономиката и енергетиката 

Главна дирекция ”Европейски фондове за конкурентоспособност” 

Пълен пощенски адрес 

гр. София 1000, ул. „6-ти септември” № 21 

Телефон, факс, Е-mail 

Тел.: 02/9329220; Факс: 02/9329299 

Лице за контакти 

Ели Милушева 

Главен директор 

Тел.: 02/9329220; Факс: 02/9329299 

e-mail: e.milusheva@mee.government.bg  

 

2. Обща информация за предложената Програма 

а) основание за изготвяне на Програмата – Министерство на околната среда и 

водите е определено за водещо ведомство за разработване на ОПИК 2014-2020 г. 

съгласно чл. 2 б) от РМС 328/25.04.2012 г. 

б) период на де ствие и етапи на изпълнение на Програмата – периодът на 

действие на ОПИК 2014-2020 г. е до приключване на всички проекти, финансирани 

по програмата: от 01.01.2014 г. до 31.12.2023 г. 

в) териториален обхват – ОПИК 2014-2020 г. е с национален обхват. 

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – с 

предвидените два големи проекта не се засягат такива територии. За останалите 

дейности не е посочено местоположение и засягането на защитени зони и 

територии ще се определи на фаза – изпълнение на проектите по ОПИК 2014—

2020 г. 

 д) основни цели на Програмата: 

Съгласно Вариант III, който представлява най-актуалният вариант на програмата, е 

предвиден следния обхват на дейности, както следва: 

Приоритетна ос 1:  „Технологично развитие и иновации“: 

Специфична цел 1.1: Повишаване на иновационната дейност на предприятията с 

минимум 3,5% до 2023г.  

Инвестиционен приоритет 1.1: „Технологично развитие и иновации“.  

Дейности към инвестиционен приоитет 1.1.: 

 Развитие на сътрудничеството за иновации между предприятията, между 

бизнеса и научните среди и между бизнеса и други носители на иновационен 

потенциал, вкл. интернационализация на иновационния процес. 

 Подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване на 

нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятия; 

 Подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за иновации и изследвания. 

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. 
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Специфична цел 2.1: Насърчаване на предприемаческата активност чрез 

повишаване на достъпа до финансиране с минимум 2% до 2023г.  

Инвестиционен приоритет 2.1: „Достъп до финансиране в подкрепа на 

предприемачеството“.  

Дейности към инвестиционен приоритет 2.1: 

 Финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството. 

 Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и 

регионални предизвикателства.  

Специфична цел 2.2: Засилване експортния потенциал на българските МСП с 

минимум 10% до 2023г. 

Инвестиционен приоритет 2.2: „Капацитет за растеж на МСП“.  

Дейности към инвестиционен приоритет 2.2: 

 Подкрепа за подобряване на производствения капацитет за растеж и 

създаване на конкурентни предимства чрез ефективното и ефикасно използване на 

факторите на производството и чрез изграждането на възможности за възприемане 

и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. 

 Подкрепа за растеж на предприятията чрез подобряване на качеството и чрез 

използване на  информационни и комуникационни технологии. 

 Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка 

полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП.  

Приоритетна ос 3: „Енерги на и ресурсна ефективност“. 

Специфична цел 3.1: Намаляване на енергийната интензивност на икономиката с 

минимум 5 % до 2023г.  

Инвестиционен приоритет 3.1: „Енергийни технологии и енергийна ефективност“.  

Дейности към инвестиционен приоритет 3.1:  

 Подкрепа за повишаване енергийната ефективност в предприятията;  

 Подкрепа за повишаване гъвкавостта на доставките за допълнителни 

възможности на предприятията да реализират енергийни спестявания;  

 Институционална подкрепа за устойчиво енергийно развитие.  

Специфична цел 3.2: Повишаване на ресурсната ефективност на МСП с минимум 

0,4% до 2023г.  

Инвестиционен приоритет 3.2: „Ресурсна ефективност“.  

Дейности към инвестиционен приоритет 3.2:  

 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване 

ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия. 

Приоритетна ос 4: „Техническа помощ“. 

Специфична цел 4.1: Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, 

свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на 

ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики. 

Специфична цел 4.2: Подпомагане на Управляващия орган за предоставяне на 

адекватна и навременна информация и информиране на обществото относно 

възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за 

участие и нейното изпълнение. 

Специфична цел 4.3: Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПИК за 

участие в изпълнението на програмата и по-доброто (количествено и качествено) 

използване на финансовите й ресурси. 



 

е) финансиране на Програмата – Оперативна програма “Иновации и 

Конкурентноспособност 2014-2020 г.” ще бъде съ-финансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, и от държавния бюджет 

на Р България.  

 

ж) срокове и етапи за изготвяне на Програмата и наличие, нормативно 

регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за 

участие на обществеността – В процеса на подготовка на програмата се 

провеждат консултации със заинтересованите страни и с обществеността. 

Програмата е публикувана на Портала за обществени консултации 

(http://www.strategy.bg) и на уеб-сайта на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 

(http://www.opcompetitiveness.bg).  

 

3. Орган, отговорен за приемането на Програмата и орган, отговорен за 

прилагането на Програмата  
Органът, отговорен за одобрение на ОПИК 2014-2020 г., е Европейската комисия. 

Редът за разработване на проектите на оперативни програми за програмен период 

2014 – 2020 г., тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е 

разписан в ПМС No 5/18.01.2012 г.  

Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 г. ще бъде Главна дирекция „ Европейски 

фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и 

енергетиката.  

 

4. Място за публичен достъп – Проектът на ОПИК 2014-2020 г., докладът за 

екологична оценка на програмата с приложенията към него и нетехническото 

резюме на доклада за ЕО, са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. 

София,  ул. „6-ти септември” № 21, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.  

Документацията по ЕО и проекта на програмата са публикувани на електронната 

страница на Министерството на икономиката и енергетиката на адрес: 

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276 

 

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване: от 30.05.2014 г. до 

30.06.2014 г.  

 

6. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се 

депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1000, ул. „6-ти септември” № 21 , 

по факс: 02/9329299 и по електронна поща: d.mihalkova@mee.government.bg  
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