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Индикативно финансово разпределение 
(съгласно РМС №335/07.06.2019) 
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ЕФРР по оперативни програми 
 (в млн. евро) 

ОПИК (1628.54) ОПНО (300.21) ОПРР (1 464.21) 

ОПОС (903.77) ОПЕУ (342.53) ОПТС (1003.73) 

2 302,47 

1966,69 

187,99 

1402,67 

ЕФРР по ЦП 1 и ЦП 2 (в млн. евро) 

ОПИК 2021-2027 Общо 



Обхват на ОПИК 2021-2027 

 
 

Цел на политиката 1 Цел на политиката 2 

Рискови и 
иновации за 
напреднали 

Специфична цел (i) засилване 
на капацитета за научни 
изследвания и иновации и на 
въвеждането на модерни 
технологии 

Разумни 
иновации  

Специфична цел  (ii) 
извличане на ползи от 
дигитализацията/засилване 
на дигиталната свързаност  

Разумни 
иновации  

Специфична цел  (iii) 
засилване на растежа и 
конкурентоспособността на 
МСП/засилване на устойчивия 
растеж 

ОПИК 

Специфична цел  (i) 
насърчаване на мерките за 
енергийна ефективност и 
намаляване на емисиите 
парникови газове 

Специфична цел  (ii) 
развиване на ВЕИ/ 
развиване на устойчиви ВЕИ 

Специфична цел  (vi) 
насърчаване на прехода към 
кръгова икономика/ресурсна 
ефективност 



Насоченост на интервенциите 

СЦ (i) засилване на капацитета за научни 
изследвания и иновации и на въвеждането на 

модерни технологии 

 
Идентифицирани предизвикателства: 

  разходите за НИРД остават много ниски както в публичния, така и в частния 
сектор; 

 делът на МСП, въвеждащи производствени и процесни иновации е само 11% 
от средния за ЕС; 

 връзките наука - бизнес остават много слаби; 

 клъстерите и техният потенциал в България са слабо развити. 

Цел на 
политиката 1 

„По-умна 
Европа“ 

Приоритет 1 



Насоченост на интервенциите 

СЦ (ii) извличане на ползи от 
дигитализацията/засилване на дигиталната 

свързаност  

Идентифицирани предизвикателства: 

  Внедряването на цифрови технологии напредва бавно както в публичния, така и в 
частния сектор; 

Броят на цифровизираните предприятия през 2017 г. е един от най-ниските в ЕС; 

България е сред държавите-членки с най-ниски резултати по индекса за навлизането 
на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI); 

 ниска степен на интегриране на цифровите технологии от страна на предприятията; 

 изпълнението на мерките за насърчаване на внедряването на приложения за изкуствен 
интелект в публичния и частния сектор изостава. 

Цел на 
политиката 1 

„По-умна 
Европа“ 

Приоритет 1 



Насоченост на интервенциите 

СЦ (iii) засилване на растежа и 
конкурентоспособността на МСП/засилване на 

устойчивия растеж 

Идентифицирани предизвикателства: 

  МСП в България все още са изправени пред редица предизвикателства. 

Средният дял на най-съвременните машини и оборудване във фирмите е нисък (EIB, 
2017). 

Успехът на България в прилагането на Хартата на малкия бизнес (Small Business Act) в 
областта на предприемачеството, уменията и иновациите и околната среда е един от 
най-слабите сред страните-членки на ЕС. 

Увеличаването на дела на компаниите в секторите с висока добавена стойност и 
придвижването в световните вериги на стойност ще бъдат от решаващо значение за 
поддържане на дългосрочната конкурентоспособност и икономическия растеж на 
страната. 

Цел на 
политиката 1 

„По-умна 
Европа“ 

Приоритет 1 



Насоченост на интервенциите 

СЦ (i) насърчаване на мерките за енергийна 
ефективност и намаляване на емисиите парникови 

газове 

Идентифицирани предизвикателства: 

  България остава най-енергоемката икономика в ЕС. 

България изостава в напредъка си към постигане на индикативната национална 
цел за енергийна ефективност до 2020 г. 

Цел на 
политиката 2 
„По-зелена 

Европа“ 

Приоритет 2 



Насоченост на интервенциите 

СЦ (ii) развиване на възобновяемите енергийни 
източници/ развиване на устойчиви възобновяеми 

енергийни източници 

Идентифицирани предизвикателства: 

  основният напредък в областта на възобновяемите енергийни източници е 
постигнат в периода до 2013 г., докато през последните години този успех 
липсва; 

Предвид амбициозната цел, която ЕС има воля да постави за периода до 2030 
г., България също трябва да започне да полага усилия в тази област. 

Цел на 
политиката 2 
„По-зелена 

Европа“ 

Приоритет 2 



Насоченост на интервенциите 

СЦ (vi) насърчаване на прехода към кръгова 
икономика/подобряване на ресурсната ефективност 

Идентифицирани предизвикателства: 

  България изостава от процеса на трансформация на икономиката от линейна в кръгова. 

Страната е на последно място в ЕС по производителност на ресурси. 

Вторичното използване на материали в България е 4,3% през 2016 г., което е значително под 
средното за ЕС 11,7%. 

 22% от българските предприятия не предприемат никакви мерки за подобряване на 
ефективността на ресурсите си. 

Основните бариери пред екоиновациите и кръговата икономика са от икономически и 
финансов характер. Оскъдни ресурси за модернизиране на технологичния парк. 

Цел на 
политиката 2 
„По-зелена 

Европа“ 

Приоритет 2 



Визия за структура на ОПИК 2021-2027 

ОПИК 2021-2027 

Цел на политиката 1 

Специфична 
цел 1 

Специфична 
цел 2 

 

Приоритет 1 
 

Специфична 
цел 3 

 

Цел на политиката 2 

 

Специфична 
цел 1 

Приоритет 2 

Специфична 
цел 2 

Специфич
на цел 6 



Насоченост на интервенциите по Приоритет 1 

 

 
ЦП 1 ‘По-умна Еропа’ 

 
 

Специфична цел 

Типове мерки 

 (i) засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на 
въвеждането на модерни технологии 

предприятия, научноизследователски организации, публични институции, 
регионални центрове за иновации и трансфер на технологии, технологични 
паркове, клъстери, холдингови фондове  

Индикативни 
бенефициенти 

- насърчаване на НИРД и иновациите с дългосрочно приложение при отчитане на 
регионалните дисбаланси и съгласно приоритетните направления на ИСИС, вкл. в 
областите биотехнологии и медицина чрез: 
 подкрепа за НИРД и иновациии в предприятията; 
 насърчаване на сътрудничеството между научноизследователските 

институции и индустрията за засилване на транслационните изследвания, 
технологичния трансфер и комерсиализацията на резултатите;  

 подобряване на иновационната инфраструктура: изграждане на иновационни 
мрежи, развитие на РИЦ, иновационни клъстери,  технологични паркове  и 
друга иновационна инфраструктура; 

− подобряване на услугите, свързани със защитата на интелектуалната 
собственост, включително по-гъвкави начини за финансиране на патентните 
разходи; 



Насоченост на интервенциите по Приоритет 1 

 

 
ЦП 1 ‘По-умна Еропа’ 

 
 

Специфична цел 

Типове мерки 

 (ii) извличане на ползи от дигитализацията/засилване на дигиталната 
свързаност  

предприятия, ИКТ организации, публични институции, холдингови фондове  
Индикативни 

бенефициенти 

− Насърчаване на дигиталната трансформация на предприятията;  

− Насърчаване развитието и използването на ИКТ и изкуствен интелект (ИИ);    

− Подкрепа за подобряване достъпа на МСП до технологии, базирани на ИИ, 

изчислителен капацитет и облачни платформи;   

− Подобряване на бизнес средата и нормативната рамка в областта на 

дигитализацията. 



Насоченост на интервенциите по Приоритет 1 

 

 
ЦП 1 ‘По-умна Еропа’ 

 
 

Специфична цел 

Типове мерки 

(iii) засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП/засилване на 
устойчивия растеж 

- предприятия,  
- индустриални зони,  
- публични институции,  
- холдингови фондове. 

Индикативни 
бенефициенти 

− инвестиции в предприятия, осъществяващи икономически дейности с висока 
добавена стойност, насочени към стимулиране на икономическия растеж, вкл. 
подкрепа за стратегически иновативни транспортни предприятия; 

− развитие на индустриални зони и превръщането им в основни логистични и 
бизнес центрове; 

− подобряване на бизнес средата и насърчаване на нови бизнес модели с цел 
интернационализация на предприятията; 

− засилване на предприемачеството и развитие на стабилна екосистема за 
стартиращи предприятия; 

− насърчаване на мрежите за сътрудничество между бързорастящи 
предприятия и консолидиране на клъстерите. 



Насоченост на интервенциите по Приоритет 2 

 

 
ЦП 2 ‘По-зелена Европа’ 

 
 

Специфична цел 
(i) насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите 
парникови газове 

− предприятия, 
− публични институции,  
− холдингови фондове. 

Индикативни 
бенефициенти 

Типове мерки 

− инвестиции в мерки за енергийни спестявания от предприятия, включително 
сгради, инсталации и процеси; 

− надграждане на капацитета за прилагане и оценка на политиките и мерките за 
ЕЕ. 



Насоченост на интервенциите по Приоритет 2 

 

 
ЦП 2 ‘По-зелена Европа’ 

 
 

Специфична цел 
(ii) развиване на възобновяемите енергийни източници / развиване на 
устойчиви възобновяеми енергийни източници 

− предприятия, 
− публични институции,  
− холдингови фондове. 

Индикативни 
бенефициенти 

Типове мерки 
− стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и 

охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено 
потребление;  



Насоченост на интервенциите по Приоритет 2 

 

 
ЦП 2 ‘По-зелена Европа’ 

 
 

Специфична цел 
(vi) насърчаване на прехода към кръгова икономика/ насърчаване на прехода 
към кръгова икономика и подбряване на ресурсната ефективност 

− предприятия, 
− публични институции,  
− холдингови фондове. 

Индикативни 
бенефициенти 

Типове мерки 

− инвестиции в използването на алтернативни суровини, използването на 
рециклирани материали като суровини и повторната употреба на материали; 

− подобряване на управлението на отпадъците от предприятията, в т.ч. 
промишлена симбиоза; 

− разработване на „зелени“ продукти. 
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