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Основни въпроси  
 



 ОПИК 2014-2020 e официално изменена с Решение на Европейската 

комисия № C (2015) 6759/ 30.09.2015 

 Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 (след изменението) е в размер на 

1,270 млрд. евро, като финансирането от ЕФРР е 1,079 млрд. евро (85% 

от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 191 млн. 

евро (15% от бюджета). 

 Извършените изменения обхващат:  

- 102 000 000 евро от ЕФРР заделени за ОП ИМСП 2014-2020 (Решение на 
СКУСЕС от 01.06.2015 г.);  

- Финансовият ангажимент на ОПИК 2014-2020 за 2015 г. увеличен с 23 млн. 
евро; 

- Стойността на резерва за изпълнение по ОПИК запазен (70 896 931 евро/ 
6.57% ). 

- Преизчислени целеви стойности за 2023 на индикаторите по ИП 2.2; 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 

КАПАЦИТЕТ В МСП“   

 

Обявена на 07.05.2015 г. с три крайни срока (08.07.2015., 

08.09.2015. и 09.11.2015.)  

 Бюджет на процедурата: 150 000 000 евро (293 374 500 лв.) 

Основна цел: Предоставяне на инвестиционна подкрепа на МСП за 

подобряване на производствените процеси, повишаване на 

производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. 

Допустими кандидати: МСП от високо- и средно високотехнологични 

производства, нискотехнологични и средно нискотехнологични 

производства и интензивни на знание услуги.  
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Място на изпълнение 

Северозападен 152 

Северен централен 127 

Североизточен 86 

Югоизточен 132 

Югозападен 102 

Южен централен 264 

 

Нискотехнологични и средно 
нискотехнологични производства 

 

Общ брой на получените 
проектните предложения – 844: 

- Микро – 125; 

- Малки – 433; 

- Средни – 286; 

 

 

Общ размер на заявената БФП -  

424 138 617,58 лева 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 

КАПАЦИТЕТ В МСП“   



 
 
 
 
 
 
 

Високотехнологични и средно 
високотехнологични 

производства

Общ размер на заявената БФП  

– 145 853 365,72 лева 
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Брой проектни предложения - 
280 

Микро 52 Малки 138 Средни 90 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 

КАПАЦИТЕТ В МСП“   
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Място на изпълнение 



Общ размер на заявената БФП –  

84 796 515,31 лева 

 

45% 

39% 

16% 

Брой проектни предложения 
 - 203 

Микро 92 Малки 79  Средни 32 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 

КАПАЦИТЕТ В МСП“   

Място на изпълнение 
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Северозападен 114 

Северен Централен 17 

Североизточен 21 

Югоизточен 16 

Южен Централен 29 

Югозападен 34 

Интензивни на знание 
услуги 



ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 
КАПАЦИТЕТ В МСП“  

 

6% 

94% 

2007-2013 

В Северозападен район 233 

Извън Северозападен район 
3541 

24% 

76% 

2014-2020 

В Северозападен район 314 

Извън Северозападен район 
1013 



ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В 

ПРЕДПРИЯТИЯТА“  

 Създадена е РГ с широко представителство на социално-

икономическите партньори, научните среди, консултантските 

организации и др. заинтересовани страни с цел разработване на 

подробна Методология и критерии за подбор на операции  

 Разработени са подробни Методология и критерии за подбор на 

операции, Насоки за кандидатстване и пълен пакет документи към тях 

Проведено обществено обсъждане на разработения пакет 

документи в периода 02.11.2015 г. - 16.11.2015 (получени общо 36 

предложения и коментари) 

Предвидена е цялостна електронизация на процесите по 

кандидатстване и оценка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос 1 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 

Бюджет на процедурата - 50 млн. евро;  

Допустими кандидати – МСП и големи; 

Минимален и максимален размер на помощта: 100 000 – 1 500 000 лв. 

Допустими разходи – инвестиционни разходи и разходи за услуги; 

Индикативен срок на обявяване – ноември 2015 г. 

 

Приоритетна ос 1 

„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи 
предприятия“ 

Бюджет на процедурата - 10 млн. евро;  

Допустими кандидати – МСП и големи; 

Минимален и максимален размер на помощта: 50 000 – 391 166 лв. 

Допустими разходи – инвестиционни разходи, разходи за услуги, 
оперативни разходи 

Индикативен срок на обявяване –  декември 2015 г. 

 

Приоритетна ос 3 

„Енергийна ефективност в предприятията“ 

Бюджет на процедурата: 90 млн. евро;  

Допустими кандидати: МСП  

Минимален и максимален размер на помощта: 50 000 – 1 500 000 лв. 

Допустими разходи: инвестиционни разходи; разходи за СМР; разходи за 
услуги. 

Индикативен срок на обявяване: декември 2015 г. 

 

 

 



 

 С Решение на МС от 22.07.2015 г. е учредено еднолично 

акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд 

мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, което да 

изпълнява функциите на фонд на фондовете и да управлява 

финансовите инструменти по всички оперативни програми в 

България.  

 

 Към 31.10.2015 г. се извършва структуриране на дружеството с 

помощта на СБ, ЕБВР и ЕИБ и се подготвят необходимите 

документи за стартиране на работата на фонда и подписването на 

финансови споразумения с УО на съответните оперативни 

програми. 
 



ОПУ 4 „Наличие на мерки за ефективното прилагане на 
законодателството в областта на фондовете по ОСР“   

 

 

Статус: В процес на изпълнение 

Срок: януари 2016 г. 

Проект на ЗОП внесен в НС за разглеждане и приемане (м. август 
2015 г.) 

Създадена е РГ в АОП за разработване на проект на Правилник за 
прилагане на ЗОП (м. юли 2015).  

Създаден е механизъм за предварителен и последващ контрол от 
страна на УО при възлагане на обществени поръчки. 

Срок: декември  2016 г. 

Изпълнение на програма за обучение и развитие, вкл. обучения по 
обществените поръчки в рамките на Обучителна академия по ЕСИФ 
 

 



ОПУ  7 „Наличие на статистическа база, необходима, за да се 
извършват оценки на ефективността и въздействието на програмите“ 

 

Статус: Изпълнено 

Сформирана е целева Работна група в НСИ за работа по подготовката 
и мониторинга по оперативните програми. 

Разработен е унифициран формат за метаданните съгл. Структурата 
за справочни метаданни (European Structure of Metadata Standard) на 
Евростат, прилаган по ОП, вкл. по ОПИК. 

Разработени са наръчници/ръководства  за бенефициентите и 
метаданните за индикаторите за резултат, необходими за оценка на 
приноса на операциите към специфичните цели за оперативните 
програми.  

 

 



ТУ  1.1 „Научни изследвания и иновации: Наличие на национална или 
регионална стратегия за интелигентно специализиране в съответствие с 

НПР, имаща за цел да набере частни средства за 
научноизследователската дейност и иновациите…“   



ТУ  7.4 „Развитие на системи за интелигентно разпределение, 
съхранение и пренасяне на енергията…“    

 

Статус: в процес на изпълнение 

Срок: декември 2015 г.  

Решение № 28/20.02.2015 г. на ДКЕВР за приемане на проект на решение за 
одобряване на 10-годишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД и за сертифициране на оператора.  

Получено становище от ЕК (реф. № С(2015) 2754) от 22.04.2015 г. за 
нотифициране на проекта на решение с 3 забележки. 

След съобразяване на получените бележки, с Решение № С-4/22.06.2015 г. на 
КЕВР  Булгартрансгаз“ ЕАД е определен за сертифициране като независим 
преносен оператор на газопреносната система на Р. България.  

С Решение № С-6/05.11.2015 г. на КЕВР „Булгартрансгаз“ ЕАД е определен 
като независим преносен оператор (НПО) на газопреносната система на Р. 
България, което ще се нотифицира на ЕК 

 

 




