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1. Основни параметри  

Годишният доклад за изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 се 

изготвя в съответствие с чл. 50, ал. 2 и чл. 111 от  Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на ЕП и на 

Съвета за определяне на общоприложимите разпоредби за ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР. 

Основната цел на годишния доклад е да предостави обобщена ключова информация относно 

изпълнението на програмата и нейните приоритети по отношение на финансовите данни, 

общите и специфичните за програмата показатели и количествени целеви стойности. 

2. Постигнати резултати – информация относно осъществения напредък в изпълнението 

на програмата, предоставената подкрепа по целеви групи и анализ на напредъка по 

отношение на поставените цели  

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е официално одобрена от ЕК с 

Решение № C(2015) 1699 от 13.03.2015 г., впоследствие изменена с Решение на ЕК №  C(2015) 

6759 от 30.09.2015 г. Изменението на програмата е във връзка с включването на Р. България в 

Инициативата за малки и средни предприятия на ЕК за програмния период  2014-2020 г. и 

разработването на Оперативна програма за изпълнение на Инициативата за МСП. Осигурените 

средства за изпълнение на ОП „Инициатива за МСП“ в размер на 102 млн. евро ЕФРР  са 

прехвърлени към новата програма от ОПИК 2014-2020, Инвестиционен приоритет 2.2 

„Капацитет за растеж на МСП“, като общият бюджет на ОПИК от ЕФРР е намален със същата 

сума.  

През 2015 г., в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2015 г. (ИГРП 

2015), са обявени 2 процедури за подбор на проекти на обща стойност 200 млн. евро. Обявените 

процедури включват:  

- процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, 

обявена на 07.05.2015 г., и  

- процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, 

обявена на 23.12.2015 г.   

Една процедура е обявена за обществено обсъждане - BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа  за 

разработване на иновации от стартиращи предприятия“, обявена на 12.12.2015 г.  

По процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  към 

края на 2015 г.  са постъпили общо 1334 броя проектни предложения, от които обект на  оценка 

са 1326 броя.  Общият брой на сключените договори по процедурата е 189, а договорените 

средства са в размер на 108 465 760,98 лева. 

През 2015 г. Комитетът за наблюдение на ОПИК (КН на ОПИК) е провел общо 3 заседания (2 

редовни и 1 извънредно), на които са приети Вътрешните правила за работа на КН; одобрени са 

промените в ОПИК във връзка с включването на България в Инициативата за малки и средни 

предприятия; извършени са промени в ИГРП за 2015 г.; одобрени са ИГРП за 2016 г., 

методология и критерии за подбор на операции по три процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и др. През 2015 г. са проведени 3 писмени процедури за 

вземане на решение от КН на ОПИК.  

През 2015 г. са проведени следните информационни събития за популяризиране на ОПИК 

2014-2020 и възможностите за кандидатстване по нея:  

- Информационно събитие за стартирането на ОПИК 2014-2020 с 220 участника на 

16.04.2015 г.; 

- Изложение на Оперативните програми под надслов „Една посока, много възможности“, 

гр. София на 28.05.2015 г.; 

- Информационна кампания с общо седем информационни дни, с 1628 участника по 

процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в 

периода 11-27.05.2015 г.; 

- Информационни дни съвместно с МОН за представяне на възможностите за 

финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и по приоритетна ос 

1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК 2014-2020 г., проведени в периода 

18.06-03.07.2015 г. 

  


