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Напредък в процеса на подготовка на новия 
програмен период  2021-2027 г.   

 
 

 

 



Предприети действия за подготовка на ОП за 
иновации и конкурентоспособност 2021-2027 г.  

 С Решение на Министерския съвет №: 196/11.04.2019 г. Министерството на икономиката е 
определено като водещо ведомство за разработване на Оперативната програма за иновации 
и конкурентоспособност за периода 2021-2027 г.  

 Сформиране на Тематична работна група за разработване на ОПИК 2021-2027 г. – в 
съответствие с ПМС №: 142/07.06.2019 г.  

 Прилагане на принципа на партньорството – чрез участието на всички заинтересовани 
страни в заседанията на ТРГ, вкл. социално-икономическите партньори, регионалните и 
местни власти, структурите на гражданското общество, академичната общност.  

Юли 2019 Август 2019 
Септември – 

Октомври 2019 
Ноември  

2019 

Стартира процесът по 
сформиране на ТРГ  

- Стартира процедура по подбор на 
представители на НПО за участие в ТРГ 

- Подготвен проект на Вътрешни правила за 
работа на ТРГ 

Съгласуван проект на 
Заповед за поименен 
състав на ТРГ  

- Оценка на получените заявления 

- Финализиране на процедурата по 
подбор на НПО  



Напредък в подготовката на ОП за иновации и  
конкурентоспособност 2021-2027 г.  

Действия, опосредстващи разработването на ОПИК 2021-2027 

 

 

 

ОП за 
иновации и 

конкурентоспо
собност 2021-

2027 

Междинна оценка 
на ИСИС 2014-2020  

Стратегия за МСП 
2021-2027  

Междинна оценка 
на ОПИК 2014-2020   

Стратегия за 
интелигентна 

специализация 
2021-2027  

Индустрия 4.0.  

2019-2027  



Напредък в подготовката на ОП за иновации и  
конкурентоспособност 2021-2027 г.  

Действия, опосредстващи разработването на ОПИК 2021-2027 

 

 

 

 
НСМСП 2021-2027 г. 

се разработва в 
рамките на проект, 

финансиран от  
Службите на ЕК по 

Програмата на ЕС за 
структурни реформи  

 

Изпълнител: Прайс Уотърхаус Купърс  
Начална дата: септември 2019 г.  
Крайна дата: септември 2020 г.  

6 приоритетни области:  
Предприемачество; Достъп до пазари; Достъп 
до финансиране; Дигитализация и умения; По-

добро регулиране; Околна среда.  

Мисия: Дефиниране на конкретно насочени 
към нуждите на бизнеса мерки и политики  

Национална стратегия за малките и средните 
предприятия 2021 – 2027 г.  



Напредък в подготовката на ОП за иновации и  
конкурентоспособност 2021-2027 г.  

Обвързване на 
програмирането на 

периода 2021-2017 г. с 
анализи/оценки на 

ефективността, 
ефикасността и 

добавената стойност на 
извършените 
инвестиции в 

съответните сектори на 
икономиката  

Междинна оценка на ОПИК 2014 – 2020 г: 
Сключен договор с външен изпълнител на 
10.09.2019 г. Период на изпълнение 4 месеца – 
януари 2020 г.   

Междинна оценка на Стратегията за 
интелигентна специализация 2014-2020:  
Възложена на външен изпълнител през м. 
октомври 2020 г. Срок на изпълнение на 
договора – 5 месеца.  

Стратегия „Индустрия 4.0“: Одобрена концепция 
за дигитализация; Разработен първи вариант на 
стратегията. Крайна дата за одобрение на 
Стратегията: м. декември 2019 г.   

Предприети действия за реализиране на 
партньорство с Международната банка за 
възстановяване и развитие за предоставяне на 
аналитични и консултантски услуги в процеса на 
програмиране на ОПИК 2021-2017 г.   



Обхват на ОПИК 2021-2027 

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

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

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

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 

Цел на политиката 1 „По-умна Европа“  
1.4 млрд. евро 

Цел на политиката 2 „По-зелена Европа“ 
187,9 млн. евро 

Рискови и 
иновации за 
напреднали 

Разумни 
иновации  

Разумни 
иновации  



Какво ни предстои през следващите месеци ? 



Индикативен график за разработване и 

изпращане в ЕК на ОПИК за 2021-2027 г.  

Заседания на 
ТРГ  

декември 2019 
–март 2020 

Разработване 
на първи проект 
на ОПИК 2021-

2027  

 декември 2019 
- март 2020 

Изпращане в ЕК 
на първи 

вариант на 
ОПИК  2021-

2027 

Края на м. март 
2020   

Провеждане на 
технически 

консултации с 
ЕК и 

извършване на 
промени в 

ОПИК 2021-2027  

април  – август 
2020  

Изпращане в ЕК 
на втори 

вариант на 
ОПИК 2021-2027  

септември 
20202  

Одобряване на 
оперативната 

програма от ЕК  

Декември  2020 



 
 
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!  
 

Министерство на икономиката 
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

 
www.opic.bg 


