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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  

През 2016 г. в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2016 г. 

(ИГРП 2016), са обявени общо 10 процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на обща стойност 337.2 млн. лв. От обявените процедури следните са 

насочени директно към бизнеса:   

- процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия“, обявена на 04.02.2016 г. В процес на оценка са 844 проектни 

предложения с размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 267 174 440,25 

лева.     

- процедура  BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на 

МСП“ обявена на 15.06.2016 г. Извършена е оценка на 608 проектни предложения. 

Одобрени и предложени за финансиране са 239 предложения с общ размер на БФП 58 

661 815,76 лв.  

-  процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, обявена на 

12.12.2016 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е  28.04.2017 г. 

- процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“, обявена на 

14.05.2016 г. В процес на оценка са 927 проектни предложения.     

През 2016 г. по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ е извършена оценка на 532 проектни предложения с размер на 

заявената безвъзмездна финансова помощ 312 669 506.11 лева. Одобрени за 

финансиране са 119 проектни предложения с размер на заявената безвъзмездна 

финансова помощ 95 858 376,93 лева. 

В рамките на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ са 

сключени 745 договори за безвъзмездна финансова помощ на стойност 415 221 059 лв. 

Във финансовото споразумение с ФМФИБ са договорени средства за финансови 

инструменти на стойност 264 037 050 лв. По приоритетната ос е приключило 

изпълнението на 117 договора за безвъзмездна финансова помощ, при 109 от които са 

извършени и окончателни плащания, като всички са в рамките на процедура 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. 

През 2016 г. по ОПИК е подписано Финансово споразумение с "Фонд мениджър на 

финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ), с което на ФМФИБ се възлага 

управлението и изпълнението на финансовите инструменти на обща стойност от 459 

млн. лева. Актуализирана е Инвестиционната стратегия за изпълнение на финансови 

инструменти по ОПИК 2014-2020 и е изготвен Бизнес план. През м. ноември 2016 г. 
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одобрени от КН на ОПИК са методология и критерии за подбор на операции по 4 

инструмента. В края на 2016 г. стартира провеждането на пазарни консултации във 

връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за 

изпълнение на финансов инструмент за дялови/квази-дялови инвестиции „Фонд за 

технологичен трансфер“.  

Общо за програмата към 31.12.2016 г. са договорени 456 219 540.9 лв. безвъзмездна 

финансова помощ по 749 сключени договора (от тях 559 са сключени в рамките на 2016 

г.) и 459 620 050 лв. по финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансовите 

инструменти в България“ ЕАД. Изплатените средства по програмата са на стойност 252 

631 440.53 лева или 10.17 % от бюджета на програмата, докато сертифицираните 

средства са 165 859 620.71 лева  безвъзмездна финансова помощ или 6.68 % от бюджета 

на ОПИК.  

През 2016 г. Комитетът за наблюдение на ОПИК (КН на ОПИК) е провел общо 2 

редовни заседания и 7 писмени процедури за неприсъствено вземане на решение. В 

рамките на редовните заседания и писмените процедури са взети решения, които касаят 

увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP002-2.001; одобряване на плана за 

оценка на ОПИК; извършване на промени в ИГРП 2016 г.;  одобряване на методология 

и критерии за подбор на операции по общо 11 процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; одобряване на Годишния доклад за изпълнението на 

ОПИК за 2014 г. и 2015 г.; извършване на промени във Вътрешните правила за работа 

на КН; и одобряване на Окончателния доклад за изпълнението на ОП “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.   

През 2016 г. са проведени 14 информационни събития за популяризиране на ОПИК 

2014-2020 и възможностите за кандидатстване по нея, както следва: две 

информационни кампании (8 дневни); един информационен ден за енергийни одитори; 

4 обучения на бенефициенти, сключили договори за БФП; 5 официални връчвания на 

договори за БФП; едно официално подписване на финансово споразумение и една 

информационна среща по повод предстоящото стартиране на новата ОП „Инициатива 

за МСП“. Броят  на участниците в проведените събития е 5179. 

  

 

  
 


