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Общ преглед на напредъка в изпълнението на 
ОПИК 2014-2020 г. към 30.04.2017 г.  

 Обявени са 7 процедури за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор, 

7 процедури за директно предоставяне на БФП, 4 бюджетни линии, 

подписано финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансови 

инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ)  

 Обявените процедури и финансовото споразумение с ФМФИБ са на обща 

стойност 1,470 млн.лв / приблизително 59 % от бюджета на ОПИК 

 Сключени са общо 1103 договора с общ размер на предоставената БФП 

1,122 млн. лева (средствата са предоставени по ПО 1, 2, 3 и 5) 

 В изпълнение са 801 договора за БФП, приключени са 286 договора (с 

извършени финални плащания) 

 Осъществени 480 проверки на място за верификация на отчети и искания 

за плащане 

 Извършени плащания от началото на периода - 361.2 млн. лева, 

включително 115 млн. лева за финансови инструменти 

 

 

 

 



Общ преглед на напредъка в изпълнението на 
ОПИК 2014-2020 г. към 30.04.2017 г. 2/2 

Година/ 
Приорите
тна ос  

ПО 1 ПО 2 
 

ПО 3 ПО 4 ПО 5 

2015 г. 17.01 0 0 0 8.25 

2016 г. 29.34 189.89 19.56 0 
 

5.60 

2017 г. 2.31 103.10 0 0 3.16 

Общо: 31.65 292.99 19.56 0 17.01 

Изплатени средства – млн. лева 



Общ преглед на напредъка в изпълнението на 
ОПИК 2014-2020 г. към 30.04.2017 г. 2/2 

Приорите
тна ос/ 
Вид 
плащане 

Авансово  Брой 
договори 

Междин
но  

Брой 
догов
ори 

Окончате
лно  

Брой 
договори 

ПО 1 2.31 6 29.34 1 0 0 

ПО 2 
 

44.91 170 138.28 253 109.81 286 

ПО 3 0 0 19.56 1 0 0 

ПО 4 0 0 0 0 0 0 

ПО 5 8.19 4 8.81 4 0 0 

Общо: 55.41 180 195.99 259 109.81 286 

Изплатени средства – млн. лева 



Общ преглед на напредъка в изпълнението на 
ОПИК 2014-2020 г. към 30.04.2017 г. 2/2 

Приоритетна ос Сертифицирани средства – 
БФП 

 

ПО 1 29.49 

ПО 2 217.40 

ПО 3 19.56 

ПО 4 0 

ПО 5 7.22 

Общо: 
 

273.67 

Сертифицирани средства – млн. лева 

Цел съгласно 
n+3: 194 млн. 
евро  участие 

от ЕФРР. С 
подадения през 
април 2017 г.  

ДС № 6 целта е 
изпълнена на 

приблизително 
67 % 
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Напредък по приоритетни оси  



Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и 
иновации“  

 Индикатори за резултат: 

 

 

 

 

 

 

Рамка за изпълнение на ПО 1:  

 Наименование на 

индикатора  

Междинна 

стойност 

(2018) 

Целева стойност 

(2023) 

Постигнато към 

30.04.2017 г. 

Сертифицирани 

разходи  

40 826 510 295 282 552 15 079 931.48 

 

Брой на 

предприятията, 

получаващи 

подкрепа  

57 504 116 

(брой сключени договори) 

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 



ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В 

ПРЕДПРИЯТИЯТА“ (1/4) 

 

 Обявена на 23.12.2015 г. с краен срок за кандидатстване 04 април 2016 г.  

 Бюджет на процедурата: 50 000 000 евро (97 791 500 лв.) 

 Разпределение на  наличния бюджет в зависимост от категорията на 

предприятието-кандидат: 

     -Микро и малки предприятия:  15 000 000 евро (29 337 450 лв.); 

     -Средни предприятия: 15 000 000 евро (29 337 450лв.).; 

     -Големи предприятия: 20 000 000 евро (39 116 600 лв.). 

 Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските 

предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на 

ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да 

води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в 

приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. 

 Допустими кандидати: Микро, малки, средни и големи предприятия. 
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Общата стойност на предоставената 

БФП е 93 184 862,95 лв.: 

-Микро предприятия: 18 758 934,22 лв.; 

-Малки предприятия: 10 033 376,71 лв.; 

-Средни предприятия: 29 087 169,20 лв.; 

-Големи предприятия: 35 305 382,82 лв. 
 

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“  
 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В 
ПРЕДПРИЯТИЯТА“  (2/4) 

 

Одобрени са 119 проекта със 

стойност на БФП 95 858 376,93 лева. 

Сключени са 115 договора,  по 

категории: 

24% 

14% 

31% 

31% 

микро - 27 малки - 16 

средни - 36 големи - 36 

20% 
11% 

31% 

38% 

микро малки 
средни големи 
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ПО 1 „Технологично развитие и иновации“  

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ 
В ПРЕДПРИЯТИЯТА“  (3/4) 

  

 Сключените договори съобразно предвиденото място/места за 

изпълнение попадат в следните райони за планиране: 

 

 

 

46% 

8% 5% 

13% 

15% 

13% 

Северозападен - 56 Северен Централен - 9 Североизточен - 6 

Югоизточен - 16 Южен Централен - 18 Югозападен - 16 
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ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ 
В ПРЕДПРИЯТИЯТА“  (4/4) 

  

 Сключените договори съобразно приоритетната област на ИСИС: 

 

 

 

17% 

40% 
17% 

26% 

ИКТ и информатика - 21 

Мехатроника и чисти технологии - 49 

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 20 

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии - 31 



ПО 1 „Технологично развитие и иновации“

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“   (1/4)  

 
 Обявена на 04.02.2016 г. с краен срок 05.05.2016 г. Резултатите от оценката 

бяха обявени на 10.04.2017 г. 

 Бюджет на процедурата: 10 000 000 евро (19 558 300 лева) 

 Основна цел: Предоставяне на подкрепа на стартиращи предприятия за 

повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като 

изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до 

разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните 

направления на тематичните области на ИСИС. 

 Допустими кандидати: Микро, малки, средни и големи предприятия, които 

имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за 

подаване на проектни предложения. 

 Процедурата е в процес на договаряне. 
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Общата стойност на заявената БФП от 

одобрените е 19 446 155,33 лв.: 

-Микро предприятия: 17 137 905,34 лв.; 

-Малки предприятия: 760 969,99 лв.; 

-Средни предприятия: 1 167 375,60 лв.; 

-Големи предприятия: 379 904,40 лв. 
 

 

От 844 оценени, за 

финансиране са одобрени 

общо 52 кандидата  по 

категории, както  следва: 

88% 

4% 
6% 2% 

микро - 46 малки - 2 

средни - 3 големи - 1 

88% 

4% 

6% 2% 

микро малки 

средни големи 

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ 
В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“(2/4)
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 Одобрените проектни предложения съобразно предвиденото 

място/места за изпълнение попадат в следните райони за планиране: 

 

 

 

73% 

3% 

2% 

4% 1% 17% 

Северозападен - 50 Северен Централен - 2 Североизточен - 1 

Югоизточен - 3 Южен Централен - 1 Югозападен - 12 

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (3/4) 
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 Одобрените проектни предложения съобразно приоритетната област 

на ИСИС: 

 

 

 

0% 

50% 

21% 

29% 

ИКТ и информатика - 0 

Мехатроника и чисти технологии - 26 

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 11 

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии - 15 

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (4/4) 
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 Предложение за сключване на допълнителни договори по 

процедурата с предприятия от резервния списък: три варианта 

анализирани от УО 

 

 

 

 

 

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (5/7) 

 

Необходимо 

допълнително 

финансиране (лв.) 

Брой 

допълнителни 

договори 

Граница по точки  

(макс 85) 

Вариант 1 9 256 926,13 25 81 и 80.5 

Вариант 2 11 416 186,25 31 81, 80.5 и 80 

Вариант 3 19 526 660,00 54 81, 80.5, 80, 79 и 79.5 
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 Одобрените проектни предложения съобразно приоритетната област 

на ИСИС: 

 

 

 

0% 

50% 

21% 

29% 

ИКТ и информатика  

Мехатроника и чисти технологии 

Индустрия за здравословен живот и 
биотехнологии  

Нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии 

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (6/7) 

 

9,09% 

46,75
% 

16,88
% 

27,27
% 

Вариант 1 

9,64% 

46,99% 15,66% 

27,71% 

Вариант 2 

11,32% 

44,34% 16,98% 

27,36% 

Вариант 3 
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 Одобрените проектни предложения съобразно предвиденото 

място/места за изпълнение попадат в следните райони за планиране: 

 

 

 

73% 
3% 

2% 

4% 

1% 
17% 

Северозападен - 50 

Северен Централен - 2 

Североизточен - 1 

Югоизточен - 3 

Южен Централен - 1 

Югозападен - 12 

ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ИНОВАЦИИ В СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ (7/7) 

 

63,73
% 

1,96% 

2,94% 

5,88% 

1,96% 
23,53

% 

Вариант 1 

63,64% 

2,73% 

3,64% 

5,45% 

1,82% 

22,73% 

Вариант 2 63,31% 

2,88% 

3,60% 

4,32% 

2,16% 
23,74% 

Вариант 3 



ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.003 ФАЗА 2 НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК”    

  Обявена на 01.08.2016 г. с краен срок 30.09.2016 г. 

 Бюджет на процедурата: 12 500 000 лева (6,39 млн.евро) 

 Основна цел: Предоставяне на интегрирана инвестиционна и консултантска 

подкрепа за доизграждане на първия научно-технологичен парк в България с цел 

идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и проекти, които 

водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и услуги и по този 

начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена 

стойност. 

 Подкрепа за  Развитие на проиновативна инфраструктура и на научно-

технологичен парк. 

 Допустими кандидати: София Тех Парк АД  

 Оценителният доклад е одобрен от РУО на 03.01.2017 г. и след съгласуване с 

Министерство на финансите, на 11.04.2017 г. е сключен договор със стойност на 

БФП – 12 273 362,81 лева и със срок на изпълнение 24 месеца. 



ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.004 РАЗВИТИЕ НА МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА 

ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    

 

Обявена на 24.04.2017 г. с краен срок 31.08.2017 г. 

 Бюджет на процедурата:  8 801 235 лева (4,5 млн.евро) 

Основна цел: Да се повиши качеството, ефективността и 

ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство услуги за 

бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална 

собственост. 

Допустим кандидат: Патентно ведомство на Република България 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“  

Индикатори за резултат: 

 

 

 

 

 

Рамка за изпълнение: 

Наименование на 

индикатора  

Междинна 

стойност 

(2018) 

Целева стойност 

(2023) 

Постигнато към 

30.04.2017 г. 

Сертифицирани 

разходи  

188 847 615 577 492 050  111 158 737.87 

 

Частни инвестиции, 

допълващи 

публичната подкрепа 

за предприятията 

63 093 284 171 343 567 35 083 078.26 

 

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 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“  

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 

КАПАЦИТЕТ В МСП“  (1/3) 

 

 Обявена на 07.05.2015 г. с три крайни срока (08.07.2015., 08.09.2015. и 

09.11.2015.); Издадени са Решения на Ръководител Управляващ Орган по трите 

крайни срока съответно на 26.11.2015, 23.12.2015 и 19.02.2016.  

 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.  

 По процедурата са оценени общо 1326 проектни предложения – 844 по 

първия срок, 279 по втория и 203 по третия. 

 

 



Общ брой на сключените договори – 740 (477 първоначален бюджет + 263 след 
увеличение на бюджета по процедурата): 

- Микро – 126; 
- Малки – 344; 
- Средни – 270; 

 

Общ размер на договорената БФП - 398 175 790,83 лева 

 

Общ размер на допустимите разходи по подкрепените проекти -  

661 433 549,23 лева 

Брой договори в процес на изпълнение - 438 договора за БФП.  

 

Брой приключили договори (с извършени финални плащания) – 286 

 

Брой прекратени договори – 16  

 

Сума на извършените плащания – 221 116 765.42 лв. 

 

 

 

 

 

 

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 

КАПАЦИТЕТ В МСП“(2/3) 



Спестени средства (от прекратените договори и недопустими за 
финансиране разходи): 

 

 

 

 

ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 

КАПАЦИТЕТ В МСП“(3/3) 

4 882 960,39 
лв. 

4 597 624,39 
лв. 

1 222 147,51 
лв. Нискотехнологични и 

средно 
нискотехнологични 
производства 

Високотехнологични и 
средно 
високотехнологични 
производства 

Интензивни на знание 
услуги 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“  

BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ 

НА МСП“ (1/3) 

 Обявена на 15.06.2016 г. с краен срок за кандидатстване 15.08.2016 г. Резултатите 

от оценката бяха обявени на 24.01.2017 г. 

 Бюджет на процедурата: 30 000 000  евро (58 674 900 лв.) 

 Основна цел: Предоставяне на подкрепа за специализирани услуги за повишаване на 

управленския капацитет на МСП в България и насърчаване използването на ИКТ и 

услуги. 

 Допустими кандидати: МСП – търговци по см. на ТЗ или Закона за кооперациите или 

еквивалентно лице съгл. законодателството на страна-членка от ЕИП. 

 Брой договори в процес на изпълнение - 235 

 Брой прекратени договори – 0 

 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 0 

 Сума на извършените плащания – 35 308.00 лв. 

 Процедурата е в процес на договаряне с кандидати от резервите. 
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ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА 
МСП“(2/3)

Общата стойност на предоставената 

БФП  е 57 220 337,96 лв.: 

-Микро предприятия: 15 084 706,20 лв.; 

-Малки предприятия: 25 826 817,06 лв.; 

-Средни предприятия: 16 308 814,70 лв.; 
 

 

Одобрени са 239 кандидати с обща 

стойност на БФП 58 661 815,76 лева. 

Сключени са общо 235 договора с 

кандидати, разпределени  по 

категории, както следва: 

24% 

47% 

29% 

микро - 57 малки - 111 

средни - 67 

26% 

45% 

29% 

микро малки средни 
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ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 
 

BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА 
МСП“(3/3) 

 Сключени договори  по райони за планиране: 

 

 

28% 

6% 

5% 
4% 

16% 

41% 

Северозападен - 72 Северен Централен - 17 Североизточен - 12 

Югоизточен - 11 Южен Централен - 41 Югозападен - 105 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

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“ (1/2) 

 Обявена на 06.07.2016 г. с два крайни срока -12.09.2016 г. и 31.05.2017 г. 

 Бюджет на процедурата: 9 779 150 лева или 5 млн.евро 

 Основна цел: да се повиши качеството и количеството на услугите, 

предоставяни на българските предприятия, чрез осигуряване на 

институционална подкрепа на ИАНМСП за подобряване на бизнес средата, 

увеличаване дела на експортно-ориентираните МСП и стимулиране на 

инвестициите в технологични и иновативни производства. 

 Допустими кандидати: ИАНМСП 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

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“ (2/2) 

 Сключени са 3 административни договора с обща стойност на БФП – 9 779 

000 лв 

 3 проекта в процес на изпълнение: 

- „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията“ с БФП на стойност 2 

381 000 лв.;  

- „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и 

чуждестранни купувачи“ с БФП на стойност   2 006 000,00 лв. и  

- „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. 

 Сума на извършените плащания – 2 305 024.63 лв. 

 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

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“ (1/2) 

 

 Обявена на 22.07.2016 г. с един краен срок - 21.09.2016 г.  

 Бюджет на процедурата: 2 000 000 лева  

 Основна цел: да се предостави институционална подкрепа на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за повишаване качеството 

и ефективността на предлаганите услуги в областта на надзора на пазара, 

метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива. 

 Допустими кандидати: ДАМТН 

 На 21.09.2016 г. е подадено едно проектно предложение със стойност на заявената 

БФП 1 999 953,82 лева 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

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“ (2/2) 

 

 На 22.11.2016 г. е сключен административен договор. В процес на изпълнение  е 

проект „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 ДАМТН “ с БФП на стойност 1 999 953,82 

лв.) 

 Сума на извършените плащания – 399 990.76 лв. 

 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.005  „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА 

НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ КЗП ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 Обявена на 02.08.2016 г. с един краен срок – 03.10.2016 г.  

 Бюджет на процедурата: 5 867 490 лева или 3 000 000 евро. 

 Основна цел: да се повиши ефективността и ефикасността на услугите, 

предоставяни на българските предприятия в областта на защита на 

потребителите чрез осигуряване на институционална подкрепа на КЗП. 

 Допустими кандидати: КЗП 

 На 03.10.2016 г. е подадено едно проектно предложение със стойност на 

заявената БФП 5 866 563 лева.  

* На 09.12.2016 г. е сключен административен договор. В процес на изпълнение е 

проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани 

от КЗП за българските предприятия“ с БФП на стойност 5 866 563,00 лв. 

 Сума на извършените плащания – 1 173 312.60 лв. 

 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.006  „ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ПОЗНАТА И 

ПРЕДПОЧИТАНА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА БАИ“ 

(1/2) 

 

 Обявена на 19.08.2016 г. с два крайни срока - 20.10.2016 г. и 30.06.2017 г. 

 Бюджет на процедурата: 9 779 150 лева или 5 000 000 евро. 

 Основна цел: да се повиши качеството и количеството на услугите, 

предоставяни на настоящите и потенциални инвеститори и да се стимулират 

инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез 

осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес 

средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация 

за инвестиции. 

 Допустими кандидати: БАИ 

 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.006  „ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ПОЗНАТА И 

ПРЕДПОЧИТАНА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА БАИ“ 

(2/2) 

 На 20.10.2016 г. са подадени две проектни предложения със стойност на 

заявената БФП от съответно 2 474 022 лева и 7 305 128 лева.  

 Административните договори са сключени на 20.01.2017 г. 

 2 проекта в процес на изпълнение  

- „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация “ с БФП на 

стойност 7 305 128 лв. и  

- „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори 

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

 Сума на извършените плащания –1 955 829.80 лв. 

 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.008 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА 

ИА "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

ПО КАЧЕСТВОТО “ 

 Обявена на 22.12.2016 г. с един краен срок – 28.02.2017 г.  

 Бюджет на процедурата: 3 900 000 лева или 1 994 038 евро. 

 Основна цел: да се повиши ефективността и ефикасността на услугите, 

предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията чрез 

осигуряване на институционална подкрепа на ИА БСА. 

 Допустими кандидати: ИА БСА 

 На 18.01.2017 г. е подадено едно проектно предложение със стойност на 

заявената БФП 3 899 964 лева.  

 Процедурата е в процес на оценка. 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“  

BG16RFOP002-2.009 „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“  

 

 Обявена на 12.12.2016 г. с краен срок за кандидатстване 28.04.2017 г.  

 Бюджет на процедурата: 20 000 000  евро (39 116 600 лв.) 

 Основна цел: предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на 

клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на 

вече създадени такива като фактор за повишаване на 

конкурентоспособността и бизнес развитието 

 Допустими кандидати: категоризирани като клъстери в начален етап на 

развитие, развиващи се клъстери или развити клъстери след 

категоризиране, извършено за целите на процедурата от ИАНМСП 

 Подадени са 79 заявления за категоризиране към ИАНМСП, издадени са 67 

становища за категория клъстер 

 В рамките на крайния срок за кандидастване са подадени общо 59 проекта 

 

 

 



ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

ИП 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“   

ИП 3.2. „Ресурсна ефективност“ 

Индикатори за резултат: 

 

 

 

 

 

Рамка за изпълнение:  

Наименование на 

индикатора  

Междинна 

стойност 

(2018) 

Целева стойност 

(2023) 

 

Постигнато към 

30.04.2017 г. 

Сертифицирани разходи  68 416 590 310 686 632 10 000 153.39 

 

Брой на предприятията, 

получаващи 

безвъзмездни средства 

185  528  0 

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%  



 

 ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“  

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“  (1/3)  

 

 Обявена на 14.05.2016 г. с краен срок 28.10.2016 г.  

 Бюджет на процедурата: 90 000 000 евро (176 024 700 лева ) 

 Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските МСП за 

насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане 

на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката 

 Допустими кандидати: Микро, малки и средни предприятия с минимум 3 

приключени финансови години (2013-2015 г.)  

 Етап на изпълнение: в процес на оценка 

 На 27.04.2017 г. УО публикува списък на отхвърлените на етап ОАСД – 125 

броя. 
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Общата стойност на заявената БФП  е 

727 625 131,67 лв.: 

-Микро предприятия: 131 855 650,75лв.; 

-Малки предприятия: 306 999 615,91лв.; 

-Средни предприятия: 288 769 865,01 лв. 
 

По процедурата  са получени 941 

проектни предложения по 

категории, както следва: 

18% 

46% 

36% 

микро - 173 малки -434 

средни - 334 

18% 

42% 

40% 

микро малки средни 

 ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“  

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“  (2/3)  
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 Подадени проектни предложения по райони за планиране: 

 

 

22% 

13% 

12% 
13% 

25% 

15% 

Северозападен - 210 Северен Централен - 125 Североизточен - 112 

Югоизточен - 123 Южен Централен - 231 Югозападен - 363 

 В 2 проектни предложения  е посочено място на изпълнение - България 

 ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“  

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“  (3/3)  

 



Обявена на 18.01.2017 г. с краен срок за кандидатстване 19.05.2017 г.  

 Бюджет на процедурата: 97 791 500 лв. (50 000 000 евро) 

Основна цел: предоставяне на фокусирана подкрепа на големите 

предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност 

на икономиката 

Допустими кандидати: кандидати, които са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице 

по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП. 

 

 

 

 ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“  

BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В 

ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ’’ 

 



 Решение на КН на ОПИК (24.11.2016 г.): Принципно одобрение на 

предложението за промяна на ОПИК за разширяване на обхвата на 

индикативните мерки по ИП 4.1. чрез включването на проект „Изграждане на 

междусистемна газова връзка Гърция – България“ с бенефициент „Ай Си Джи 

Би“ АД.  

 Последващи действия: Проведени работни срещи и комуникация с 

представители на МЕ и ЦКЗ с цел изясняване на конкретните параметри за 

извършване на промяна на осн. чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.  

 Предстоящи действия: 1). Предоставяне от страна на МЕ на Анализ 

„Разходи-ползи“ за проекта за газова връзка Гърция – България и за проекта 

за газова връзка България – Сърбия с цел определяне на конкретния размер 

на подкрепата по  ОПИК. 2). Изготвяне и представяне в ЕК на конкретното 

предложение за промяна на ОПИК въз основа на представените данни.    

 
 

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

 



В изпълнение са 4 бюджетни линии с общ бюджет почти 41 милиона 

лева и срок на изпълнение до 31.12.2017г. 

 Бюджетна линия BG16RFOP002-5.001 „Финансиранe на основни и 

допълнителни възнаграждения на служителите на УО (вкл.осигурителни и 

здравни вноски) и всички съпътстващи ги разходи съгласно националното 

законодателство и съществуващите добри практики“, бюджет: 20 696 446,21 

лева;  

 Бюджетна линия BG16RFOP002-5.002 „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“, бюджет :  

13 028 100 лева;  

 проведени  са 15  процедури за възлагане на обществени поръчки, в процес на 

изпълнение са 24 бр. сключени договори с изпълнители; проведени са 38 бр. обучения, 

свързани с управление на средствата от ЕСИФ на служителите на УО в страната и 

чужбина, 219 обучени служители на УО на ОПИК, изготвени и верифицирани от УО 2 

бр. междинни отчети за напредъка по бюджетната линия  

 

 

 ПО 5 „Техническа помощ“   



 Бюджетна линия BG16RFOP002-5.003 „Предоставяне на адекватна и 

навременна информация на обществото относно възможностите за 

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

нейното изпълнение“ с бюджет:  6 373 936 лева;  

 проведени  са 4 процедури за възлагане на обществени поръчки, в процес на 

изпълнение са 25 бр. сключени договори с изпълнители, изготвени са 2 бр. 

междинни отчети за напредъка по бюджетната линия, първият от които е 

верифициран от УО, а вторият е в процес на проверка; 

 

 Бюджетна линия BG16RFOP002-5.004 „Укрепване капацитета на 

кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на 

програмата и по-доброто използване на финансовите й ресурси“ – с 

бюджет:  900 000 лева;  
 проведени  са 2 процедури за възлагане на обществени поръчки, в процес на 

изпълнение са 3 бр. сключени договори с изпълнители; през 2016 са проведени 4 бр. 

обучения на бенефициенти  за техническото и финансовото изпълнение на ДБФП и 

са обучени 505 бенефициента по ОПИК. От началото на 2017 са проведени 

допълнително 12 бр. обучения и са обучени 563 кандидати и бенефициенти по 

ОПИК. Изготвени са 2 бр. междинни отчети за напредъка по бюджетната линия, 

първият от които е верифициран от УО, а вторият е в процес на проверка.  

 

 

 

 ПО 5 „Техническа помощ“  

 



Общ преглед на стартирани и 
предстоящи мерки по 

приоритетни оси  



ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ - общ 
преглед на стартирани и предстоящи мерки   

Общ бюджет по ПО 1 - 295 282 552 евро 

Стартирани процедури за БФП: Процедури за БФП 2018 – 2020  

- Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията (50 млн.евро +10 млн. евро 

наддоговаряне) 

- Подкрепа за разработване на иновации в стартиращи 

предприятия (10 млн.евро) 

- Фаза 2 на проекта за научно-технологичен парк (6,3 

млн.евро) 

- Подкрепа за Патентно ведомство (4,5 млн. евро) 

- Подкрепа за внедряването на 

иновации в предприятията (47 млн. 

евро) 

 

- Подкрепа за развитието на клъстери 

(15,3 млн.евро) 

 

Подкрепа за насърчаване на 

сътрудничеството за иновации бизнес - 

научни организации (12,7 млн. евро) 

 

 

Планирани процедури 2017: 

- Разработване на продуктови и производствени 

иновации (35 млн.евро) 

- Създаване и развитие на тематично фокусирани 

лаборатории (5 млн. евро) 

- Надграждане и развитие на научно-технологичен 

парк „София Тех Парк“ (20,2 млн.евро) 

Финансови инструменти по ПО 1  - 60 млн. евро 

Прилагане на инструмента ВОМР по ПО 1 - 19 млн.евро 



ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” - 
общ преглед на стартирани и предстоящи мерки    

Общ бюджет по ПО 2 -  577,492,050 евро 

Стартирани процедури за БФП: Процедури за БФП 2018 – 2020  

- Подкрепа за подобряване на производствения 

капацитет (150 млн.евро + 72 млн. евро 

наддоговаряне) 

- Подкрепа за развитие на управленския капацитет и 

растеж на МСП (30 млн.евро) 

- Подкрепа за развитие на клъстери (20 млн.евро) 

- Подкрепа за институционални бенефициенти 

(ИАНМСП, КЗП, ДАМТН, БАИ, ИАБСА - 16 млн. евро) 

 

- Подкрепа за подобряване на 

производствения капацитет за 

растеж на МСП, развитие на 

специализирани услуги за МСП и ИКТ 

(54 000 000 евро + 5 млн. евро 

спестявания) 

 

- Подкрепа за развитието на клъстери 

(15 млн. евро) 

 

 

 

Планирани процедури за БФП 2017: 

- Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в 

области, свързани с европейски и регионални 

предизвикателства (34, 3 млн. евро) 

- Подкрепа за институционални бенефициенти (МТ, 

БИМ - 7 млн.евро) 

Финансови инструменти по ПО 2 - 135 млн. евро 

- Фонд за начално финансиране и фонд за рисков капитал (80 000 000 евро) 

- Дългови инструменти за микрофинансиране (15 000 000 евро) 

- Фонд за съфинансиране (40 000 000 евро) 

Прилагане на инструмента ВОМР по ПО 2 – 44,4 млн.евро 



ПО 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“  - общ 
преглед на стартирани и предстоящи мерки    

Общ бюджет по ПО 3 - 310,686,632 евро 

Стартирани процедури за БФП: Процедури за БФП 2018 – 2020  

- Подкрепа за енергийна ефективност за малките и 

средни предприятия (90 млн.евро) 

 

- Подкрепа за енергийна ефективност за големи 

предприятия (50 млн.евро) 

 

- Подкрепа за енергийна ефективност 

за малките и средни предприятия 

(90 млн.евро) 

 

Планирани процедури за БФП 2017: 

- Подкрепа за дейността на АУЕР (4 млн.евро) 

 

- Подкрепа за пилотни и демонстрационни 

инициативи за ефективно използване на ресурсите 

(36,6 млн.евро) 

Финансови инструменти по ПО 3 – 40 млн.евро 

(Гаранционен инструмент за мерки за енергийна ефективност в предприятията) 



Писмени процедури на КН на ОПИК и на ОПИМСП (1/2) 

 В периода ноември 2016 г. - април 2017 г. са проведени 3 писмени процедури по 

ОПИК и ОПИМСП, както следва: 

 

 Писмена процедура за одобряване на Окончателен доклад за 

изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013 и на методология и критерии за 

подбор на операции по процедура „Повишаване на енергийната 

ефективност в големи предприятия“ по ОПИК (проведена в периода 

12.12.2016 г. - 04.01.2017 г.); 

 

 Писмена процедура за одобряване на промени в Индикативната 

годишна работна програма на ОПИК 2014-2020 (проведена в периода 

18.01.2017 г. - 01.02.2017 г.); 



Писмени процедури на КН на ОПИК и на ОПИМСП (2/2) 

 Писмена процедура за одобряване на: 

 - методологии и критерии за подбор на операции по 2 процедури за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) - „Развитие 

на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на 

Патентно ведомство на Република България“ и "Подобряване на бизнес средата за 

българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез 

подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)",  

 - промени в методологията и критериите за подбор на операции по 

процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на 

туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на 

туризма“ и  

 - Окончателен доклад за изпълнението на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. и 

приложенията към него  

 (проведена в периода 09.03.2017 г. - 30.03.2017 г.). 
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Напредък в изпълнението на 
подхода ВОМР по ОПИК 



Напредък в изпълнението на подхода ВОМР 

(1/3) 

 Общ брой одобрени многофондови стратегии за местно развитие (МСМР) с избрани 

за финансиране мерки/операции по ОПИК  - 16  

 Бюджет на МСМР - 15 226 234,39 EUR 

 Разпределение на бюджета по приоритетни оси: 

1. Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ - 2 095 808,43 EUR  

2. Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ - 13 130 

425,96 EUR  

 По отношение на избора на мерки/операции: 

1. Включени за изпълнение дейности по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие 

и иновации“ и Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП“ – 8 МСМР. 

2. Включени за изпълнение дейности само по Приоритетна ос 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ – 8 МСМР. 

 



 Съгласувани са проекти за изменение и допълнение на ПМС № 161/2016 и НИД на 

Наредба № 22/2015 г., като са изготвени експертни становища по приложените 

документи. 

 Участие на представители на УО на ОПИК в работни  срещи, свързани с координацията 

между Управляващите органи на програмите и местните инициативни групи в изпълнение 

на дейностите по  многофондово прилагане на подхода ВОМР.  

 Съвместно с УО на програмите са подготвени и публикувани отговори на въпроси по 

прилагане на подхода ВОМР. 

 На основа на одобрените Методология и критерии за подбор на операции са разработени 

и публикувани Указания за подбор на проекти, които ще се финансират по ОПИК в 

изпълнение на стратегии за местно развитие при многофондово прилагане на подхода 

ВОМР. 

 Съгласувани са 16 ИГРП, изготвени от МИГ, в изпълнение на разпоредбите на чл. 11, ал. 3 

на подписаните Споразумения за изпълнение на одобрените многофондови стратегии за 

ВОМР.  

 

 

  Напредък в изпълнението на подхода ВОМР 

(2/3) 



       

 Участие на представители на УО на ОПИК  в проведено първо заседание на Комитета 

за координация на ВОМР. 

 Подготвени експертни становища относно изготвените от МИГ процедури за подбор на 

проекти в изпълнение на многофондови стратегии със сключени Споразумения. 

 Предоставена информационна, методическа и експертна помощ на местните 

партньорства при изпълнението на подхода ВОМР. 

 Изготвени становища за промени в 3 споразумения за изпълнение на многофондови 

стротегии за ВОМР. 

 Актуализирани Указанията за общите изисквания към стратегиите за местно развитие, 

които ще се финансират по ОПИК, на основа на влезлите в сила и променени 

подзаконови нормативни актове за прилагане на Закона за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в т.ч. Постановление № 161 от 

04.07.2016 г. 

 

 

 

 Напредък в изпълнението на подхода ВОМР 

(3/3) 
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Напредък в изпълнението на 
финансовите инструменти по 

ОПИК  



Благодаря за вниманието 

www.opic.bg

http://www.opic.bg/

