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Напредък в подготовката на ОПИК 2014-2020 г. 

   
 На 24.04.2014 г. е проведено 3-то заседание на ТРГ на ОПИК, на което е 

представен актуализираният и допълнен проект на ОПИК, отразяващ 
първоначалните коментари на ЕК и съответстващ на финалните разпоредби на 
регламентите за европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);  
 

 На 30.04.2014 г. проектът на ОПИК с отразените коментари и бележки от 
участниците в ТРГ и коментарите от страна на изпълнителите на предварителната 
оценка на ОПИК е изпратен в ЕК за втори кръг технически консултации; 
 

 На 09.05.2014 г. са получени неофициалните коментари от втория кръг 
технически консултации с ЕК, които основно засягат преструктуриране на 
приоритетните оси, преодоляване на несъответствия в анализа, стратегическата 
част и индикаторите на ОПИК, конкретизиране на финансовите инструменти и 
изясняване на допълняемостта с ОПНОИР; 
 

 Отразени са коментарите на ТРГ и ЕК, проектът на ОПИК е приет от Министерския 
съвет на 21.05.2014 г. като основа за водене на преговори с ЕК 

 
 На 31.05.2014 проектът на ОПИК е официално изпратен на ЕК чрез 

системата SFC 
 
 
 



Конкретни сфери на  въздействие на ОПИК 2014-
2020 г. 

В съответствие с посоченото в Споразумението за партньорство 2014-2020 г., 
идентифицираните цели и приоритети в приложимите стратегически документи и 
постигнатите резултати от предходния програмен период, ОПИК 2014-2020 г. 
адресира следните основни нужди и предизвикателства пред българската икономика: 

 
 ниската степен на иновативност на дейността на българските предприятия в 

резултат от недостатъчното сътрудничество между бизнеса, научните среди и 
висшите учебни заведения; 
 

 усложнен достъп до източници на финансиране и слаба инвестиционна 
активност; 
 

 недостатъчна предприемаческа активност и секторна структура на икономиката, 
която значително се различава от тази в страните от ЕС; 
 

 ниска степен на интернационализация; 
 

 влошена структура на износа; 
 

 висока степен на ресурсна и особено енергийна интензивност на 
производството, ниска степен на приложение на нови технологии; 
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Източник: Съюз за иновации на ЕС, 2011 г. България Румъния Финландия ЕС-27 



Изводи на база на 
иновативните характеристики на МСП  в България 

 Най-значително е отстоянието на България по  показател „сътрудничества’’; 

 

 Липса на партньорства между университетите, научните звена и индустрията; 

 

 Нисък  обмен на идеи, експлоатация и комерсиализация на резултатите от 
научните изследвания, които  са от решаващо значение, за да може 
изследователската система на България да генерира значително икономическо 
въздействие;  

 

 Българската икономика все още не е навлязла в етапа на преход от ефикасна 
икономика към високо ниво на развитие („икономика базирана на знанието”), 
което я поставя в позицията на „догонваща” държава. 

 

Цел на ОПИК 2014-2020: Ускоряване на прехода към икономика, базирана на 
знанието чрез  насърчаване на високо-технологичните сектори и секторите на 
интензивни на знание услуги.  

 



Дейности в подкрепа на иновациите по ОПК  2007-2013 
и ОПИК 2014-2020 

 ОПК 2007-2013  
 
Дейности: 
• Подкрепа за иновационни дейности в предприятията 

– подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 
иновативни предприятия; подкрепа за разработване 
на иновации от предприятия и внедряването им в 
икономиката; подкрепа за увеличаване на заетостта 
на изследователи в предприятията; подкрепа за 
защита на индустриалната собственост 

• Подобряване на про-иновативната инфраструктура - 
създаване на нова и укрепване на съществуваща 
про-иновативна инфраструктура; подкрепа за 
обновяване на оборудването за приложни цели. 

Цели:  
1. Насърчаване на развойната дейност и внедряването 

на иновации в предприятията; 
2. Защита на индустриалната собственост на 

българските предприятия и изследователски 
организации; 

3. Развитие на благоприятна про-иновационна среда в 
подкрепа на бизнеса. 

 
 
 
 
Финансов ресурс:  210 692 798 евро или 18,13 % от 
бюджета на програмата 
 
 
 

ОПИК 2014-2020 
 
Дейности: 
•   Развитие на сътрудничеството за иновации между 

предприятията и между бизнеса и научните среди, 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. 

Цели: 
1. Стимулиране партньорството между иновативните 

предприятия и носителите на иновативния потенциал;  
2.  Въвеждане на специфични мерки за подкрепа на 

иновационната дейност в предприятията; 
3. Развитие на съществуващи и въвеждане на нови 

финансови инструменти;  
4. Изграждане на съвременна иновационна 

инфраструктура; 
5.  Интернационализация на иновационния процес; 
6. Популяризиране на добрите практики в иновационната 

дейност. 
 
Финансов ресурс:   295 282 553 евро или 20,88 % от 
бюджета на програмата 
 
 



Приоритетни оси ОПИК 2014-2020  

   
 
 ИП 1.1: Технологично развитие и 

иновации  

ИП 2.1: „Достъп до финансиране в 
подкрепа на предприемачеството” 

ИП 2.2: Капацитет за растеж на МСП 

ИП 3.1: Енергийни технологии и 
енергийна ефективност 

ИП 3.2: Ресурсна ефективност 

Приоритетна ос 1:  
Технологично развитие и 

иновации 
21 % от бюджета на 

ОПИК 2014-2020 

Приоритетна ос 2:  
Предприемачество и 
капацитет за растеж  
51 % от бюджета на 

ОПИК 2014-2020 

Приоритетна ос 3:  
Енергийна и ресурсна 

ефективност 
25% от бюджета на 

ОПИК 2014-2020 



Инвестиционен приоритет 1.1: 
Технологично развитие и иновации 

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 между 
предприятията, между научните среди и бизнеса ; 
•Подкрепа за иновации в предприятията; 
•Подкрепа за развитие на среда и инфраструктура 
за иновации и изследвания, вкл. Фаза 2 на проекта 
за научно-технологичен парк „София Тех Парк. 

 
Фокусиране на интервенциите въз основа на 
Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация 

21% от 
бюджета 



Примерни дейности, очакван принос и 
бенефициенти по ИП 1.1 

Дейности Очакван принос Бенефициенти 

 
Развитие на 

сътрудничеството между 
предприятията, между 

научните среди и бизнеса  

• повишаването на  иновационната дейност на 
предприятията; 

• нарастване дела на предприятията, 
разработващи и внедряващи иновации; 

• изграждане на иновационен капацитет и 
създаване на дългосрочни конкурентни 
предимства на страната.  

• предприятия или техни обединения, 
включително партньорства с 
научноизследователски 
организации; 

• агенции, ведомства и организации 
на бизнеса и други юридически 
лица, които са свързани с 
предоставянето на услуги за 
подкрепа на НИРД и иновации в 
бизнеса; 

• София Тех Парк; 
• офиси за технологичен трансфер и 

технологични центрове; 
• клъстери. 

 
Подкрепа за иновации в 

предприятията 

• нарастване на дела на предприятията, които 
самостоятелно разработват, внедряват и 
разпространяват иновации; 

• повишаване на    иновационния  капацитет и 
конкурентоспособност на предприятията. 

 
 

Подкрепа за развитие на 
среда и инфраструктура за 

иновации и изследвания 

• повишаване на иновационната активност чрез 
подобряване на средата и инфраструктурата 
за разработване и разпространение на 
иновации; 

• иновационна среда, която да подпомогне 
развитието на иновационния капацитет;  



Допълняемост между ОПИК и ОПНОИР 

ОПИК и ОПНОИР са насочени към постигане на интелигентен растеж на българската икономика. 
Изпълнението на двете оперативни програми и предвиждания синергичен ефект се очаква да 
допринесе за постигането на дефинираната национална цел за инвестиции в НИРД в размер на 
1,5% от БВП до 2020 г. Допълняемост между тях се изразява в следното: 

ОПНОИР 
 

• фокусира  се върху създаване на условия и 
среда за научно-изследователски и 
иновационни дейности чрез развитие на 
центрове за върхови постижения и центрове 
за компетентност ; 
 

• финансира дейности поставящи стабилна 
основа за иновационна дейност вкл. и 
качеството на научно-изследователските 
институции и на научната и иновационната 
инфраструктура, както  и създаването на ново 
поколение учени; 

 
 
 
 
 
 

 
 

ОПИК  
 

• ОПИК предвижда финансова подкрепа за 
насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и 
научните среди, включително чрез финансиране на 
дейности,  надграждащи инвестициите по ОПНОИР;  
 

• фокусът на ОПИК ще е върху стимулиране на 
бизнеса за използване на резултатите от 
създадените условия за осъществяване на 
иновационна дейност; 
 

•  в допълнение към развиваната научна и 
иновационна инфраструктура по ОПНОИР, ОПИК ще 
подпомогне развитието на иновационната 
инфраструктура с цел сътрудничество или 
сътрудничеството между бизнеса и академичните 
среди чрез създаване, развитие и акредитация на 
тематично фокусирани лаборатории и друга 
споделена инфраструктура.  
 

 



Благодаря за  вниманието ! 
 
 
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module
3/1529_OPIC_2014_2020_v11.04.2014.pdf 


