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Напредък и Предизвикателства 

Приоритетна ос 1 

Приоритетна ос 2 

Приоритетна ос 3 

Приоритетна ос 4 

Приоритетна ос 5  
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 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) е разработена в 
диалог с представители на всички заинтересовани страни/социалните партньори с цел 
идентифициране на действителните нужди на бизнеса и постигане на конкурентоспособно развитие 
на икономиката 

 В периода април 2013 – октомври 2014 са проведени 4 заседания на Тематичната работна група 
(ТРГ) за разработване на ОПИК и четири кръга неформални технически консултации с ЕК 

ОПИК е изпратена на ЕК 
чрез системата SFC 

Получени са официалните  
коментари от ЕК по ОПИК 

Проведени технически 
срещи с ЕК за обсъждане на 

отворени въпроси 

ОПИК е повторно изпратена на ЕК 
чрез системата SFC 

31.05.2014 07.08.2014 19.09 и 22.10.2014 17.11.2014 05.12.2014 

Получени са официални 
коментари от ЕК по 

ОПИК 



 Тематична цел 7 и междусистемна газова връзка България – 
Сърбия: 

o Съгласуваност на ОПИК със Споразумението за партньорство (СП) – 
необходимост от промяна на СП преди одобрение на ОПИК; 

o Изпълнение на предварително условие 7.4 – план за действие; 

 Изпълнението на Предварителни условия 1.1 и 1.2. 

o Включване на допълнителни дейности, свързани със създаването на 
между-институционална координационна група за ОП по ТЦ 1, и 

o Актуализиране на Националната стратегия за научни изследвания и 
Пътната карта на научноизследователската инфраструктура 

 Бележки от технически характер 
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Ниска степен на 
иновативност 

• Инвестиционен приоритет  1.1: 

Технологично развитие и 
иновации  

(ТЦ 1) 

Приоритетна ос 1:  

Технологично развитие и 
иновации 

21.24%  
от бюджета на ОПИК 

2014-2020 

Недостатъчна 
предприемаческа 

активност 

• Инвестиционен приоритет  2.1: 

Достъп до финансиране в 
подкрепа на предприемачеството  

(ТЦ 3 ) 

Недостатъчен 
капацитет на МСП 
за формиране на 

конкурентни 
предимства 

• Инвестиционен приоритет  2.2:  

Капацитет за растеж на МСП 
(ТЦ 3) 

Приоритетна ос 2:  

Предприемачество и 
капацитет за растеж 

50.17%  
от бюджета на  

ОПИК 2014-2020 
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Приоритетна ос 3:  
Енергийна и ресурсна 

ефективност 

22.35% 
от бюджета на  

ОПИК 2014-2020 

• Инвестиционен приоритет 3.2:  

Ресурсна ефективност  
(ТЦ 6) 

• Инвестиционен приоритет 3.1:  

Енергийни технологии и енергийна 
ефективност  

(ТЦ 4) 

Ниска 
енергийна 

ефективност 

Ниска 
ресурсна 

ефективност 

Несигурност 
на доставките 

на газ 

Приоритетна ос 4: 
Премахване на 

пречките в областта 
на сигурността на 
доставките на газ 

3.24% 
от бюджета на  

ОПИК 2014-2020 

• Инвестиционен приоритет  4.1:                

Подобряване на енергийната 
ефективност и сигурността на доставките 

чрез разработване на интелигентни 
системи за пренос на енергия 

(ТЦ 7) 
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Напредък и Предизвикателства 

Приоритетна ос 1 

Приоритетна ос 2 

Приоритетна ос 3 

Приоритетна ос 4 

Приоритетна ос 5 



Ниски и неефективни инвестиции в НИРД и иновации 

Недостатъчно развита иновационна среда и инфраструктура 

Слабо  сътрудничество в “триъгълника на знанието” 

Недостиг на висококвалифицирани кадри (вкл. НИРД кадри) 

Ниска 
иновационна 

активност 

Примерни дейности: 

 Развитие на сътрудничеството за иновации между 
предприятията, научните среди и бизнеса 

Подкрепа за иновации в предприятията 

Подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за изследвания и 
иновации за нуждите на бизнеса 

Фокусиране на интервенциите въз основа на Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация 

Бюджет: 

295.2 млн. 
евро 

Инвестиционен приоритет 1.1: 
Технологично развитие и иновации 
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Дейности 

 Развитие на сътрудничеството 
между предприятията, между 
научните среди и бизнеса 

 Подкрепа за иновации в 
предприятията 

 Подкрепа за развитие на среда и 
инфраструктура за изследвания и 
иновации 

Очакван принос Бенефициенти 

 Повишаването на  иновационната 
дейност и капацитет на предприятията 

 Нарастване дела на предприятията, 
които самостоятелно разработват, 
внедряват и разпространяват иновации 

 Извеждане на българските предприятия 
и иноватори на международния пазар 

 Изграждане на иновационен капацитет и 
създаване на дългосрочни конкурентни 
предимства на страната 

 Предприятия, техни 
обединения, вкл. партньорства 

 Клъстери 

 Агенции, ведомства и орг. на 
бизнеса 

 Офиси за техн. трансфер и 
техн. центрове  

 София Тех Парк 

Планирано използване на  
финансови инструменти 

 Дялови и квази дялови инвестиции в 
технологичен трансфер, 
комерсиализация на научни резултати 
и др. 30 млн. евро 

 Дългови инструменти за иновации в 
предприятията 30 млн. евро 

Целева група 

 Предприятия и спин-оф предприятия 

 Предприятия в сътрудничество (в 
България и Европа), вкл. с висши 
училища, изследователски научни и 
иновационни организации, посредници 
по иновации 

Бенефициенти  

 Фонд на фондовете 

 Кредитни и финансови 
институции 

 Фонд мениджъри и други 
подобни 
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Напредък и Предизвикателства 

Приоритетна ос 1 

Приоритетна ос 2 

Приоритетна ос 3 

Приоритетна ос 4 

Приоритетна ос 5 
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Недостатъчна 
предприемаческа 

активност 

Примерни дейности: 

Финансови инструменти в подкрепа на  
предприемачеството 

Насърчаване на предприемачески идеи в области, свързани с 
европейски и регионални предизвикателства  

Секторен подход съгласно Националната стратегия за 
насърчаване на МСП (за дейност 2) 

Бюджет: 

114.3 млн. 
евро 

Ограничен достъп до финансиране 

Недостатъчно обезпечаване на риска и сигурност за реализиране на 
бизнес идеи 

Ниско качеството на проектите за стартиращи предприятия и тяхната 
финансова възвръщаемост 

Необходимост от връзката с повече инвеститори на ранен етап от 
дейността на предприятието 

 
Трудности при 
намирането на 

финансови 
средства 
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Дейности 

 Финансови инструменти в 
подкрепа на 
предприемачеството 

 Насърчаване на 
предприемачески идеи в 
области, свързани с 
европейски и регионални 
предизвикателства  

Очакван принос Бенефициенти 

 Развитие на предприятия и 
създаване на работни места с цел 
постигане на растеж в областите, 
свързани с европейски и 
регионални предизвикателства 

 Повишаване на 
предприемаческата активност 

 Стартиращи и съществуващи предприятия 
в секторите съгласно Националната 
стратегия за насърчаване на МСП 

 Предприятия, развиващи своята дейност в 
областта на културните и творческите 
индустрии, както и развиващи нови 
продукти и услуги, свързани със 
застаряването на населението, полагане на 
грижи и здравеопазване и др. 

Планирано използване на 
финансови инструменти 

 Дялови и/или квази дялови инвестиции, 
осигуряващи начален капитал 
55 млн. евро 

 Дялови и/или квази дялови инвестиции в 
стартиращи предприятия и предприятия в 
ранна фаза на развитие 
25 млн. евро  

Целева група 

 Стартиращи предприемачи/ 
новосъзадени МСП, желаещи да 
реализират бизнес идея на 
стойност над 25 000 евро 

 МСП във фаза на ранно развитие 

 Иновативни и високотехнологични 
МСП, МСП с рисков профил 

Бенефициенти  

 Фонд на фондовете 

 Фонд мениджъри и 
други подобни 



Затруднен достъп до източници на финансиране / липса на 
инструменти за микро и дялово финансиране 

Ниска степен на ефективно и ефикасно използване на факторите 
на производството 

Ниска степен на интернационализация 

Недостатъчен 
капацитет за 

формиране на 
конкурентни 
предимства и 

реализиране на  
по-висока 

добавена стойност 
от МСП 

Примерни дейности: 
Инвестиции за подобряване на производствения  

капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно   
използване на факторите на производството 

Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване 
на управленския капацитет 

Подкрепа за растеж на предприятията чрез подобряване на 
качеството и насърчаване използването на ИКТ 

Подкрепа за дейности и услуги в пряка полза за развитието на 
бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП 

 
Секторен подход съгласно Националната стратегия за 

насърчаване на МСП  

Бюджет: 

583.1 млн. 
евро 

Инвестиционен приоритет 2.2:  
Капацитет за растеж на МСП  
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Дейности 

 Инвестиции за растеж чрез 
ефективното и ефикасно 
използване на факторите на 
производството 

 Подкрепа за специализирани 
услуги за МСП за развитие и 
укрепване на управленския 
капацитет 

 Подобряване на качеството и 
насърчаване използването на ИКТ 

 Подкрепа за дейности в пряка 
полза за развитието на бизнеса и 
експортната ориентация на МСП 

Очакван принос Бенефициенти 

 Подобряване на 
конкурентоспособността и пазарното 
присъствие на МСП 

 Създаване на потенциал за експорт 

 Повишаване на производителността, 
намаляване на производствените 
разходи и оптимизиране на 
производствената верига 

 Повишаване на добавената стойност 

 Подобряване на управленския 
капацитет и организацията на 
предприятията 

 Съществуващи МСП 

 Клъстери  

 Организации и институции, които 
са свързани с осъществяването 
на дейности и предоставянето на 
услуги за подкрепа на бизнеса 

Планирано използване на 
финансови инструменти 

 Дялови и/или квази дялови инвестиции 
40 млн. евро 

 Дългови инструменти 
120 млн. евро  

 Дългови инструменти за микро 
финансиране 
15 млн. евро 

Целева група 

 МСП във фаза на растеж или 
зряла фаза от своето развитие 

 Микро предприятия 

Бенефициенти  

 Фонд на фондовете 

 Кредитни и финансови 
институции 

 Микрофинансиращи институции 
и други лица с право на дейност 

 Фонд мениджъри и др. подобни 



*

   

Напредък и Предизвикателства 

Приоритетна ос 1 

Приоритетна ос 2 

Приоритетна ос 3 

Приоритетна ос 4 



Физически и морално остарели технологии 

Ограничен достъп до нови добри практики, системи и модели 

Ниска 
енергийна  

ефективност 

Примерни дейности: 
 

Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност  в 
предприятията  

Институционална подкрепа за устойчиво енергийно 
развитие 

Бюджет:  

274 млн. 
евро 

Инвестиционен приоритет 3.1: 
Енергийни технологии и енергийна ефективност 
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Дейности 

Подкрепа за повишаване на 
енергийната ефективност на 
предприятията 

Институционална подкрепа за 
устойчиво енергийно 
развитие 

Очакван принос Бенефициенти 

 Повишаване на енергийната 
ефективност на подкрепените 
предприятия 

 Намаляване на производствените 
разходи, повишаване на 
екологосъобразността и 
увеличаване на 
конкурентоспособността  

 Съществуващи предприятия на 
територията на страната (извън 
секторите на търговия и услуги 
за мерките с БФП) 

 АУЕР 

Планирано използване на 
финансови инструменти 

 Дългов инструмент за мерки за енергийна 
ефективност в предприятията  
40 млн. евро  

Целева група 

 Съществуващи предприятия от 
всички сектори прилагащи 
мерки за енергийна 
ефективност 

Бенефициенти  

 Фонд на фондовете 

 Кредитни и финансови 
институции и др. подобни 
организации 



Неефективни инвестиции за опазване на околната среда 

Недостатъчни усилия и липса на екстензивен бизнес и дейности, 
процеси и продукти за повишаване на ефективността на ресурсите 

Ниска ресурсна 
ефективност 

Примерни дейности: 

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи 
за повишаване ефективното използване на ресурсите в 
предприятия и/или  групи предприятия 

Секторен подход – МСП от преработващата 
промишленост 

Бюджет: 

36.6 млн. 
евро 

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИНЦИП 

Инвестиционен приоритет 3.2: 
Ресурсна ефективност 
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Дейности 

Подкрепа за пилотни и 
демонстрационни 
инициативи за повишаване 
ефективното използване на 
ресурсите в предприятия 
и/или  групи предприятия 

Очакван принос Бенефициенти 

Подобряване на информираността 
относно ефективното използване на 
ресурсите в подкрепените МСП 

Подобряване ефективността на 
производствените процеси 

Намаляване себестойността на 
продукцията   

Повишаване на 
конкурентоспособността на 
подкрепените предприятия 

МСП от преработващата 
промишленост 
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Напредък и Предизвикателства 

Приоритетна ос 1 

Приоритетна ос 2 

Приоритетна ос 3 

Приоритетна ос 4 

Приоритетна ос 5 
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Несигурност на 
доставките на газ 

Висока енергийна зависимост и липса на адекватни инфраструктурни 
съоръжения за диверсифициране на доставките 

Бюджет: 

45 млн. 
евро 

  Примерни дейности: 
 Подкрепа за изграждане на участъка на българска 

територия на междусистемна газова връзка между 
България и Сърбия - Фаза 2 на проект "Изграждане на 
междустистемна  газова връзка България-Сърбия„ 

 

Очакван принос: 
 Надеждност и гъвкавост на доставките на газ и 

постигане на европейския стандарт за инфраструктура 
N-1 
 
 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: Министерство на енергетиката 
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Напредък и Предизвикателства 

Приоритетна ос 1 

Приоритетна ос 2 

Приоритетна ос 3 

Приоритетна ос 4 

Приоритетна ос 5 



Специфична цел 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 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 3:  

Укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите на 
ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто 
(количествено и качествено) използване на финансовите ѝ ресурси 
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Бюджет: 
 

41.6 млн. 
евро 
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Повторно официално изпращане на ОПИК чрез системата 
SFC след отразяване на коментарите –  12.12.2014 г.; 

Подаване на искане за изменение на Споразумението за 
партньорство – януари 2015; 

Одобрение на ОПИК 2014-2020 – първо тримесечие на 
2015; 

Стартиране на първите процедури по ОПИК 

oРазработване на критерии за подбор на операции по 
процедура „Подобряване на производствения капацитет 
на МСП“ и одобрението им от КН – януари 2015; 

oПотвърждение на критериите за избор на операции от КН 
след официалното одобрение на ОПИК; 

oРазработване на Насоки за кандидатстване и обявяване 
на процедурата – първо тримесечие на 2015. 

 



 

НАУЧЕНИ УРОЦИ, 

изводи и препоръки 

от програмен 

период 2007-2013 г. 



1. В края на програмния период 2007-2013 г. се наблюдава значително подобрение 
във всички елементи на проектния цикъл.  

2. Подобрен е дизайнът на процедурите, като интересът към тях значително нараства 
в края на периода; 

3. Въведени са множество промени, с цел опростяване на правилата за 
кандидатстване, в т.ч. по-ясно дефинирани критерии за оценка на проектите; 

4. Капацитетът на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проектите се 
повишава; 

5. Налице е оптимизиране на процедурите и намаляване на административната 
тежест за кандидатите и бенефициентите на ОП; 

6. Намалява броя на отхвърлените проектни предложения на база формални 
критерии; 

7. Налице е засилен интерес към иновационните дейности в предприятията в резултат 
на изменението на ОП; 

8. Предприети са конкретни мерки за ускоряване отчитането и верификацията на 
проекти; 

9. Броят на прекратените проекти намалява с всяка следваща процедура; 

10.Постигането на целевите стойности на основните ключови индикатори по 
програмата е реално и осъществимо до края на 2015 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Да се засили фокусът върху иновациите като се подкрепят приоритетно проекти, 
които генерират добавена стойност и имат най-голям потенциал за подпомагане на 
растежа на икономиката в областта на иновациите.  

2. Ефектът от ОПИК трябва да се съсредоточи максимално в сектори с висока 
добавена стойност. Фокусът ще бъде върху това да се финансира разширяването на 
ориентираните към растеж предприятия, насочили се към разрастване в 
международен план. 

3. Да се предвидят мерки и възможности, които ще доведат до комерсиализация на 
научните изследвания, в т.ч. чрез насърчаване на взаимовръзките между науката и 
бизнеса. 

4. Да се привличат доказани експерти с широки познания и опит в сферата на 
иновациите в процеса на подбор на проектни предложения. 

5. Да се предвидят интервенции, насочени към стартиращите иновативни 
предприятия, които да включват висококачествени специализирани консултантски 
услуги по отношение на икономическата, финансова оценка и оценката на 
интелектуалната собственост на конкретен иновативен продукт, консултантска 
помощ по отношение на пазарната реализация, инвестиции, осигуряващи 
нормалното функциониране на предприятието, специализирано обучение на 
персонала и т.н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Да се дефинират ясни и измерими индикатори за резултат и за въздействие. 

7. Да се търсят форми на мобилизиране на финансови инструменти за подпомагане 
на стартиращи иновативни предприятия, например ваучери. 

8. Да се подкрепят приоритетно иновации, приложими в различни сектори на 
икономиката (например ИКТ). 

9. Установяване на трайни механизми за сътрудничество между УО и Патентното 
ведомство на Република България в рамките на програмния период 2014-2020 г., с 
цел повишаване на информираността на бенефициентите, както и за подпомагане 
на УО при измерване на резултатите и ефекта от публичната подкрепа. 
Препоръчително е и да се създаде регистър или информационна система за 
патентите, която да предоставя подробна информация на потенциални 
ползватели. 

10.Мерките следва да търсят допълняемост и синергия с други оперативни програми, 
най-вече – ОП НОИР. Основната цел на ОП НОИР е постигане на интелигентен 
растеж и изграждане на общество, базирано на знанието, чрез повишаване 
качеството на научните изследвания и образованието. По този начин двете 
оперативни програми осигуряват подкрепа, както за развитието на приложни 
изследвания по инициатива на научната общност (ОП НОИР), така и за развитието 
и внедряването на иновации, включително изграждане на инфраструктура за 
иновации и изследвания, породени от нуждите на бизнеса, което следва да е 
основният акцент на ОПИК. Възможно е да се подкрепят интегрирани проекти, 
които да бъдат финансирани съвместно от двете програми. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Технологичната модернизация на предприятията трябва да остане като приоритет 
през програмен период 2014-2020 г. като е препоръчително това да се извършва 
обвързано с иновации, целящи повишаване възможностите и 
конкурентоспособността на предприятията. 

2. Необходимо е да се прецизират критериите за оценка на проектите и най-вече тези 
за измерване на ефекта и добавената стойност от изпълнение на проектите върху 
икономиката на страната. 

3. Необходимо е да се преформулират и прецизират индикаторите за изпълнение на 
проектите, които да дават информация за ефекта и добавената стойност от 
изпълнение на проектите върху икономиката на страната. 

4. В новата ОПИК да бъде предвидена по-добра секторна приоритизация на 
проектите, като бъдат отваряни процедури за технологична модернизация, 
насочени към различни сектори на икономическа дейност от КИД-2008, а не 
приоритетно към сектор С „Преработваща промишленост”, който е изключително 
всеобхватен. 

5. Процедурите за покриване на международно признати стандарти да бъдат 
продължени през следващия програмен период, тъй като се доказа тяхната 
привлекателност сред кандидатите по ОПРКБИ 2007-2013 г., на база на анализ на 
нуждите и нововъведения в областта на международните стандарти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Практиката за възлагане на дейности на външни изпълнители по оценка на 
предложения и верификация на разходи по проекти, които изискват специфична 
експертиза следва да бъде доразвита през следващия програмен период, като е 
възможно да се приложи и върху други процедури – например иновации, ресурсна 
ефективност и др. В допълнение практиката е възможно да се разпростре и върху 
други дейности, извършвани от УО, с цел минимизиране на риска от забавяния в 
изпълнението на програмата поради липса на капацитет и концентрация на 
проекти за обработка. 

7. С цел минимизиране на рисковете от недостатъчно прецизно формулиране на 
изисквания към външния изпълнител, да се възприеме подход за сключване на 
рамкови споразумения, с най-малко трима потенциални изпълнители. 

8. Предвид сериозния интерес сред бенефициентите по отношение на процедурата за 
енергийна ефективност, УО следва да планира обявяване на подобен род 
процедури още в началото на новия програмен период. 

9. При планирането на интервенции в областта на клъстерите през програмен период 
2014-2020 г. те следва да са насочени към насърчаване на партньорствата и 
кооперирането, обвързано с приоритетите на ОПИК 2014-2020 г., като се търсят 
допирните точки между партньорите, които ще осигурят устойчивост на 
партньорството във времето, основано на взаимни интереси на участниците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

1. Финансовите инструменти притежават висок потенциал и възможности, като 
генерират значителен интерес от страна на бизнеса 

2. ПО 3 показва високо ниво на успеваемост в процеса на усвояване на средства и 
постигане на заложените индикатори. 

3. Анализът показва и съществен интерес от страна на крайните ползватели на 
финансовите инструменти. 

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ 

1. УО следва да вземе решение относно подхода на програмиране на финансовите 
инструменти като се съсредоточи върху онзи, който осигурява максимална 
гъвкавост на финансовите инструменти, каквото е и изискването на 
Общоприложимия регламент. 

2. Решението за финансиране на мерки за подкрепа чрез финансови инструменти 
следва да се взема на базата на предварителна оценка, която е установила, че са 
налице доказателства за пазарна неефективност или неоптимална инвестиционна 
ситуация, и на прогнозното равнище и обхват на публичните нужди от инвестиции, 
включително видовете финансови инструменти, които да бъдат подкрепени. 

3. Усилията да се съсредоточат в навременната организация за прилагане на 
инструментите за финансов инженеринг, включително избор на банкови 
институции, финансови посредници и партньори, които да управляват отделните 
фондове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Да се обмисли подходът конкретните бенефициенти да бъдат обект на подкрепа по 
приоритетните оси, без да се предвижда отделна приоритетна ос за тях, който ще 
има следните предимства: 

Ще гарантира по-голяма гъвкавост при планиране, финансиране и изпълнение 
на проектите, както и преодоляване на трудностите за управление; 

Ще осигури по-конкретна ориентация и принос на проектите на конкретните 
бенефициенти към постигане на общите и специфични цели на програмата, 
както и обвързването им със съответните индикатори за резултат и продукт 
(както и етапните цели), които през този програмен период се очаква да са с 
намален брой и по-тясно ориентирани към въздействието на програмата. 

2. Капацитетът на институционалните бенефициенти е недостатъчен за подготовка и 
управление на мащабни проекти, включващи множество дейности като в тази връзка 
следва да се предвидят конкретни мерки с цел преодоляване на тези проблеми за 
периода 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ: 

1. Административният капацитет на бенефициентите се повишава в процеса на 
изпълнение на програмата, но данните и анализът показват, че той все още е 
недостатъчен. 

2. Капацитетът и уменията на бенефициентите и потенциалните кандидати да 
изготвят добри проектни предложения и да изпълняват договорите си е от огромно 
значение за нивото на усвояване на средствата от СФ. 

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ: 

1. Необходими са целенасочени мерки за повишаване на административния 
капацитет на бенефициентите, които да не се ограничават само до 
разяснителни кампании и информационни дни, но да се стимулират дейности, 
които ще доведат пряко до общо повишаване на техния капацитет за 
подготовка и изпълнение на проекти по ОПИК 2014-2020 г. 

2. Добре е да се предвиди процедура и ред за периодично събиране и анализ на 
информацията относно често допускани грешки и добри практики по 
програмата, които да бъдат анализирани и представяни на бенефициентите 
периодично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ: 

1. Административната тежест е значително намалена в процеса на изпълнение на 
програмата. 

2. Предприета е целенасочена политика в посока опростяване на процедурите и 
намаляване на административната тежест, вкл. на национално ниво. 

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ: 

1. Тенденцията за намаляване на административната тежест следва да продължи 
през програмен период 2014-2020 г. 

2. Основно следва да се търсят възможности за следното: 

 Прекратяване на практиката да се изискват оригинални документи, които могат 
да бъдат получени по служебен път. 

 Съкращаване на сроковете за оценка на проектните предложения, верификация 
на разходите и произнасяне на УО във връзка с изменение на ДБФП 

 Минимизиране на възможностите за различно тълкуване на писмените правила  

3. Да се възприеме практиката за предварителен избор на изпълнители по проектите, 
което ще спомогне значително за ускореното усвояване на средствата и ускорено 
изпълнение на договорите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




