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ОП “Иновации и конкурентоспособност“  
2014-2020 

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

ПО 5 Техническа 
помощ

ОПИК

1,321 мил. евро

 Научноизследователска

и развойна дейност, и 

иновации в 

предприятията

 Иновационна

инфраструктура

 Научни и технологични

паркове

346 млн. евро

 Предприемачество

 Производствен капацитет

 ИКТ, стандарти и системи за 

управление

577 млн. евро

 Енергийна ефективност

в предприятията

 Институционална

подкрепа

 Ефективност на 

ресурсите

311 млн. евро

 „Изграждане на междусистемна газова връзка

България - Гърция“

 Техническа помощ за стартиране на строителството

на междусистемна газова връзка България – Сърбия

45 млн. евро

 Управление и 

контрол на ОП

41 млн. евро



Общ преглед на напредъка в изпълнението на ОПИК 
2014-2020 към 28.02.2019 г.
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 Обявени са 11 процедури за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор, 13 процедури за

директно предоставяне на БФП, 7 бюджетни линии.

 Обявените процедури и финансовото споразумение с ФМФИБ са на обща стойност 2,07 млрд.

лв /80,36 % от бюджета на ОПИК.

 Сключени са общо 2047 договора (вкл. финансовото споразумение с ФМФИБ) с общ размер

на предоставената БФП 1,917 млрд. лева;

 В изпълнение са 689 договора за БФП, приключени са 1290 договора (с извършени финални

плащания).

 Извършени плащания от началото на периода – 977,45 млн. лева, включително 115 млн.

лева за финансови инструменти.



Нашите процедури за предоставяне на БФП:

1. „Подобряване на 
производствения капацитет в 

МСП»

(май 2015)

2. „Подкрепа за внедряване на 
иновации в предприятията»

(декември 2015)

3. „Подкрепа за разработване
на иновации от стартиращи

предприятия“

(февруари 2016)

4. „Енергийна ефективност за 
МСП“

(май 2016)

5. „Развитие на управленския
капацитет и растеж на МСП»

(юни 2016)

6. „Развитие на клъстери в 
България“

(декември 2016)

7.“Енергийна ефективност в 
големи предприятия“

(януари 2017)

8. „Развитие на продуктови и 
производствени иновации“

(юни 2017)

9. „Подкрепа за пилотни и 
демонстрационни инициативи

за ефективно използване на 
ресурсите»

(ноември 2017)

10. „Насърчаване на 
предприемачеството“

(юни 2018) 

11. Процедура „Подобряване
на производствения капацитет

в малките и средни
предприятия“  

(декември 2018)

(ВОМР)

Директни 
бенефициенти



Предстоящи за обвяване процедури през 2019 г.
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Основна цел: Предоставяне на подкрепа за развитие на иновационни клъстери в България.

Бюджет: 15.3  млн. евро (29 924 199 лв.)

Процедура „Развитие на иновационни клъстери“  

Допустими кандидати: Съществуващи иновационни
клъстери.

Допустими дейности: 

Дейност по подобряване сътрудничеството, 
обмена на информация в подкрепа на бизнеса и 
трансфера на технологии;

Дейност по маркетинг на клъстера с цел 
увеличаване на участието на нови предприятия 
или организации; 

Дейност по организиране на програми за 
обучение, семинари и конференции в подкрепа
на обмена на знания и работата в мрежа, както и 
транснационално сътрудничество.

Разходи за ДМА и ДНА;

Разходи за персонал;

Административни разходи (включително
режийни разходи).

Минимален размер на помощта: 200 000 лв. 

Максимален размер на помощта: 1 500 000 лв. 

Индикативна дата на обявяване: април 2019 г. 

Допустими кандидати/дейности Допустими разходи 

Планирани за обявяване процедури по ПО 1



„Развитие на регионални иновационни центрове“

• Допустими кандидати: Сдружения между предприятия, научи организации,
НПО, местни и регионални власти.

• Допустими дейности:

 Изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща
научноизследователска и развойна инфраструктура съгласно регионалната
специализация по ИСИС;

 Придобиване на ДМА (изследователско и оборудване за изпитвания) и ДНА
(специализиран софтуер, платформи и др.) за общи дейности;

 Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научни
изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до
научна информация. Създаване на мобилни апликации с права на достъп,
възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.;

 Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики) ;

 Ограничени СМР само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура;

 Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен
екип;

 Стимулиране интернационализацията и маркетинга на обединението;

 Изграждане на административното тяло.

• Инвестиционни разходи (ДМА и 
ДНА)

• Разходи за материали и 
консумативи

• Разходи за услуги

• Разходи за организиране и 
участие в събития за представяне
на обединението и на неговите
продукти/услуги

• Разходи за възнаграждения и 
командировки

• Разходи за СМР

Минимален размер на помощта:
1 500 000 лв. 

Максимален размер на помощта:
7 000 000  лв.  

Индикативна дата на обявяване: май 
2019 г. 

Допустими кандидати/дейности Допустими разходи 

Основна цел: Стимулиране развитието на специфични научноизследователски инфраструктури и експертиза в 
услуга на местните предприятия и създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на 
ИСИС.
Бюджет: 59,3 млн. евро (115 646 637 лв.)

Планирани за обявяване процедури по ПО 1



„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи
предприятията“

• Допустими кандидати: Съществуващи
предприятия, които са търговци по смисъла на
ТЗ или Закона за кооперациите или са
еквивалентно лице по смисъла на
законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство.

• Допустими дейности: 

Придобиване на ДМА, необходими за
внедряване на иновацията;

Придобиване на ДНА, необходими за
внедряване на иновацията;

 Консултантски и помощни услуги в подкрепа на
иновациите.

• Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)

• Разходи за услуги

Минимален размер на помощта: 100 000 лв. 

Максимален размер на помощта:

- микро и малки предприятия: 500 000 лв.

- средни предприятия: 750 000 лв.

- големи предприятия: 1 000 000 лв.

Индикативна дата на обявяване: юни 2019 г. 

Допустими кандидати/дейности Допустими разходи 

Планирани за обявяване процедури по ПО 1

Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за 
внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови 
продукти и услуги.

Бюджет: 60 млн.евро (117 349 800 лв.) 



„Дигитализация на МСП“

• Допустими кандидати: Съществуващи
микро, малки и средни предприятия,
които са търговци по смисъла на
Търговския закон или Закона за
кооперациите.

• Допустими дейности: 

Разработване и въвеждане на базирани на
ИКТ системи и приложения за управление
на бизнеса.

• Инвестиционни разходи (ДМА и 
ДНА)

• Разходи за услуги

Минимален размер на помощта: 50 
000 лв. 

Максимален размер на помощта: 391 
166 лв.

Индикативна дата на обявяване: 
ноември 2019 г. 

Допустими кандидати/дейности Допустими разходи 

Основна цел: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на  
специализирани ИКТ услуги.

Бюджет: 30 млн. евро (58 674 900 лв.)

Планирани за обявяване процедури по ПО 2



Благодаря за вниманието

www.opic.bg

http://www.opic.bg/

