
ПриоритетитеПриоритетите нана ОПОП ““РазвитиеРазвитие нана
конкурентоспособносттаконкурентоспособността нана
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растежрастеж

МайМай 20020077



ОПОП ““КонкурентоспособностКонкурентоспособност”” сесе осъществяваосъществява вв
рамкитерамките нана европейскатаевропейската кохезионнакохезионна
политикаполитика 20072007--2013 2013 гг..

ОПОП ““КонкурентоспособностКонкурентоспособност”” сесе разработваразработва нана
принципапринципа нана социалносоциално--икономическотоикономическото
партньорствопартньорство подпод координациятакоординацията нана МИЕМИЕ

УправляващУправляващ органорган –– ДирекцияДирекция ““ЕвропейскиЕвропейски
фондовефондове заза конкурентоспособностконкурентоспособност””, , МИЕМИЕ

МеждинноМеждинно звенозвено –– ИзпълнителнаИзпълнителна агенцияагенция заза
насърчаваненасърчаване нана малкитемалките ии среднитесредните
предприятияпредприятия



ОсновнаОсновна целцел нана КохезионнатаКохезионната политикаполитика
нана ЕСЕС 20072007--20132013

НамаляванеНамаляване нана различиятаразличията вв икономическотоикономическото ии социалносоциално
развитиеразвитие нана различнитеразличните регионирегиони ии насърчаваненасърчаване нана
структурниструктурни променипромени заза развитиеразвитие

ЦелЦел 1 1 ““СходствоСходство””

ЦелЦел 2 2 ““РегионалнаРегионална конкурентоспособностконкурентоспособност ии заетостзаетост””

ЦелЦел 3 3 ““ЕвропейскоЕвропейско териториалнотериториално сътрудничествосътрудничество””



ЕвропейскиЕвропейски ФондовеФондове

ОсновенОсновен инструментинструмент заза осъществяванеосъществяване нана КохезионнатаКохезионната
политикаполитика нана ЕСЕС

ЕвропейскиЕвропейски ФондФонд заза РегионалноРегионално РазвитиеРазвитие ((ЕФРРЕФРР)) --
модернизациямодернизация ии разнообразяванеразнообразяване нана икономическатаикономическата
структураструктура кактокакто нана странитестраните членкичленки, , такатака ии нана отделнитеотделните
регионирегиони. . 

ЕвропейскиЕвропейски СоциаленСоциален ФондФонд ((ЕСФЕСФ)) -- инвестицииинвестиции вв
развитиеторазвитието нана човешкичовешки ресурсиресурси

КохезионенКохезионен ФондФонд –– големиголеми инфраструктурниинфраструктурни проектипроекти вв
областтаобластта нана транспортатранспорта ии опазванетоопазването нана околнатаоколната средасреда



НационалниНационални програмнипрограмни документидокументи
20072007--2013 2013 гг. . 



НПРНПР –– АИАПАИАП, , МинистерствоМинистерство нана финанситефинансите

НСРРНСРР –– АИАПАИАП, , МинистерствоМинистерство нана финанситефинансите

ОПОП –– МФМФ, , МТМТ, , МОСВМОСВ, , МРРБМРРБ, , МТСПМТСП, , МИЕМИЕ, , МДААРМДААР

НПРСРНПРСР–– МинистерствоМинистерство нана земеделиетоземеделието ии горитегорите

НСПРАНСПРА –– МинистерствоМинистерство нана земеделиетоземеделието ии горитегорите

ОсновниОсновни програмнипрограмни документидокументи ии
административниадминистративни звеназвена, , коитокоито гиги изготвятизготвят::



СтратегическиСтратегически програмнипрограмни документидокументи
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ФинансоваФинансова рамкарамка заза кохезионнакохезионна политикаполитика
заза БългарияБългария 20072007--2013 (6.673 2013 (6.673 млрдмлрд. . евроевро))

1213; 15%

2003; 25%
1800; 22%

1601; 20%1 162; 15% 180; 2%56; 1%

ОП "Развитие на конкурентоспособността"

ОП "Развитие на човешките ресурси"

ОП "Транспорт"

ОП "Околна среда"

ОП "Регионално развитие"

ОП "Административен капацитет"

ОП "Техническа помощ"



ОперативнаОперативна програмапрограма
““РазвитиеРазвитие нана

конкурентноспособносттаконкурентноспособността нана
българскатабългарската икономикаикономика 20072007--

20132013””



ОбщаОбща целцел::
Развитие на динамична икономика, 
конкурентоспособна на европейския и световен
пазар

СпецифичниСпецифични целицели::
Насърчаване на иновациите и повишаване на
ефективността на предприятията
Подобряване на бизнес средата

ОперативнаОперативна програмапрограма
““КонкурентоспособностКонкурентоспособност””

ЦелиЦели



ОперативнаОперативна програмапрограма
““КонкурентоспособностКонкурентоспособност””

ПриоритетниПриоритетни осиоси

1. Развитие на икономика базирана на знанието и
иновационните дейности

2. Повишаване ефективността на предприятията и
развитие на благоприятна бизнес среда

3. Финансови ресурси за развитие на предприятията

4. Укрепване на международните пазарни позиции на
българската икономика

5. Техническа помощ



ОбластиОбласти нана изоставанеизоставане ((бариерибариери нана развитиеторазвитието), ), 
върхувърху коитокоито сесе въздействавъздейства::

1,76 тона
нефтен

еквивалент/
1000 евро
от БВП

0,21 тона
нефтен

еквивалент/
1000 евро
от БВП

Висока енергоемкост на икономиката и
недостатъчно използване на ВЕИ

32,7%100%

Ниска производителност на труда
(само 32.7% от средната за ЕС-25 и
най-ниската в сравнение с новите
страни-членки и другите страни-
кандидатки)

0,50%1,86%Нисък процент иновации/БВП на
глава от населението

32,1% (2771 €)100%Нисък БВП на глава от населението

БългарияЕС-25



ОбластиОбласти нана изоставанеизоставане ((бариерибариери нана развитиеторазвитието), ), върхувърху
коитокоито сесе въздействавъздейства::

Слабо развити структури за трансфер на технологии

Остарели технологии и оборудване

Ниска степен на сертифициране на продуктите

Затруднен достъп на МСП до капитал за развитие и недостатъчно
развитие на алтернативните източници за финансиране на МСП, слабо
развит капиталов пазар

Висок дял на износ на стоки със сравнително ниска степен на
преработка (ниска добавена стойност)



ПриоритетнаПриоритетна осос 1:1:РазвитиеРазвитие нана икономикаикономика, , базиранабазирана
нана знаниетознанието ии иновационнииновационни дейностидейности

ГрупаГрупа отот операцииоперации 1:1:ПодкрепаПодкрепа заза създаванесъздаване ии
комерсиализациякомерсиализация нана иновациииновации вв предприятиятапредприятията ии защитазащита нана
праватаправата върхувърху индустриалнаиндустриална собственостсобственост

Схема на безвъзмездна помощ за стартиращи технологични фирми
за въвеждане на нови технологии и продукти, позициониране на фирмите
на пазара, маркетинг на новите технологии, продукти и услуги.
– Бенефициент: стартиращи технологични фирми
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: консултации, инвестиции (доставки), обучения

Схема за безвъзмездна помощ за НИРД проекти –подкрепа за
разработване на иновации от предприятия и внедряванто им в
икономиката (до-пазарна фаза и пазарна фаза)
– Бенефициент: предприятия
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: консултации, инвестиции



ПриоритетнаПриоритетна осос 1:1:РазвитиеРазвитие нана икономикаикономика, , базиранабазирана
нана знаниетознанието ии иновационнииновационни дейностидейности

ГрупаГрупа отот операцииоперации 1:1:ПодкрепаПодкрепа заза създаванесъздаване ии
комерсиализациякомерсиализация нана иновациииновации вв предприятиятапредприятията ии защитазащита нана
праватаправата върхувърху индустриалнаиндустриална собственостсобственост

Схема за безвъзмездна помощ за увеличаване на заетостта на изследователи в
предприятията
– Бенефициент: предприятия, наемащи изследователски персонал, както и

докторанти, разработващи проекти за докторат с приложен потенциал.
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: консултации, инвестиции

Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на полето на общия
европейски пазар (международна регистрация на патенти, регистрация на
търговска марка на Общността, дизайн на Общността, регистрация на
търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея, и др.);
– Бенефициент: предприятия
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: консултации, изготвяне на патентни досиета



РазходиРазходи заза НИРДНИРД, % , % отот БВПБВП

1.95% 1.92%1.90% 1.86%

0.50% 0.51% 0.50%

2003 год. 2004 год. 2005 год.

ЕС-15 ЕС-25 България



ПриоритетнаПриоритетна осос 1:1:РазвитиеРазвитие нана икономикаикономика, , базиранабазирана нана
знаниетознанието ии иновационнииновационни дейностидейности

ГрупаГрупа отот операцииоперации 2: 2: ПодобряванеПодобряване нана пропро--иновационнатаиновационната
инфраструктураинфраструктура вв подкрепаподкрепа нана бизнесабизнеса

Създаване и подкрепа на иновативни бизнес инкубатори, технологични
центрове, и др. под. “иновационни посредници”, предоставящи специфична
комплексна подкрепа на иновативни предприятия
– Бенефициент: Изследователски и научни организации, технически

университети
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: инвестиции (доставки, строителство), обучения

Подкрепа на изследователски организации за придобиване на научно-
изследователско оборудване с приложна насоченост
– Бенефициент: Изследователски и научни организации, технически

университети
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: инвестиции (доставки)

Създаване на национална иновационна мрежа
– Бенефициенти: иновативни предприятия, университети, лаборатории, 

обществени или частни организации – изследователски и иновативни, НПО, 
членове на иновационната система;



ПриоритетнаПриоритетна осос 2: 2: ПодобряванеПодобряване нана
ефективносттаефективността нана предприятиятапредприятията ии

развитиеразвитие нана благоприятнаблагоприятна бизнесбизнес средасреда



ГрупаГрупа отот операцииоперации 1: 1: ПодобряванеПодобряване нана технологиитетехнологиите
ии управлениетоуправлението вв предприятиятапредприятията

Схема за безвъзмездна помощ за технологична модернизация в
предприятията и въвеждане на нови технологии и продукти - модернизация
на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на
предприятието и повишаване на конкурентноспособността му; подкрепа за
продуктова или процесова иновация, 
– Бенефициент: предприятия
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: инвестиции (доставки), консултации

Схема за безвъзмездна помощ за покриване на международно признати
стандарти за МСП - въвеждане на системи за управление (включително
такива, основани на ИТ), системи за управление на качеството и др.

– Бенефициент: предприятия
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: инвестиции (доставки), консултации, обучения

ПриоритетнаПриоритетна осос 2: 2: ПодобряванеПодобряване нана ефективносттаефективността нана
предприятиятапредприятията ии развитиеразвитие нана благоприятнаблагоприятна бизнесбизнес средасреда



СъстояниеСъстояние нана технологичнототехнологичното оборудванеоборудване
нана фирмитефирмите

До 5 год.; 27.2

5 - 10 год.; 27.3
По-старо от 10 

год.; 45.5



ОсновниОсновни пречкипречки заза покриванепокриване нана европейскитеевропейските
изискванияизисквания отот българскитебългарските МСПМСП

10.0

20.0

22.9

40.8

41.7

Не знае / Не отговорил

Липса на подготвени кадри

Не сме се сблъсквали с никакви
пречки

Липса на достатъчно информация

Недостатъчни финансови ресурси



ПриоритетнаПриоритетна осос 2: 2: ПодобряванеПодобряване нана ефективносттаефективността нана
предприятиятапредприятията ии развитиеразвитие нана благоприятнаблагоприятна бизнесбизнес средасреда

ГрупаГрупа отот операцииоперации 2: 2: СъздаванеСъздаване нана инфраструктураинфраструктура вв
подкрепаподкрепа нана бизнесабизнеса

Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и
информационни услуги за предприятията (акредитиране и свързване в
мрежа на тези организации, разработване на общи стандарт за вида и
качеството на предоставяните услуги, предоставяне на инвестиционна
подкрепа за развитие на дейността им, и покриване на оперативните им
разходи по предоставянето на услуги към МСП)
– Краен бенефициент: НПО, предоставящи информационно-консултантски

услуги на МСП
– Вид проект: комплексен проект
– Разходи: консултации, обучения, инвестиции (доставки)

Създаване на регионални бизнес-инкубатори към мрежата на
организациите в подкрепа на бизнеса (насочени към подкрепа на стартиращи
фирми и за предоставяне на комплексна подкрепа за предприятията от
региона)
– Краен бенефициент: НПО-членове на мрежата за подкрепа на бизнеса от

съответния регион
– Вид проект: комплексен проект
– Разходи: консултации, обучения, инвестиции (доставки)



СъстояниеСъстояние ии оценкаоценка нана консултантскитеконсултантските
услугиуслуги

Да; 22

Не знае-Не е 
отговорил; 4.4

Не; 73.7

Използване на
консултантски услуги



ПриоритетнаПриоритетна осос 2: 2: ПодобряванеПодобряване нана ефективносттаефективността нана
предприятиятапредприятията ии развитиеразвитие нана благоприятнаблагоприятна бизнесбизнес средасреда
ГрупаГрупа отот операцииоперации 3: 3: ПодкрепаПодкрепа заза въвежданевъвеждане нана
енергоспестяващиенергоспестяващи технологиитехнологии ии използванетоизползването нана възобновяемивъзобновяеми
енергийниенергийни източнициизточници

Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии в
предприятията - енергийна оценка на нуждите на предприятието, разходи за
предпроектно проучване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
необходимите енергоспестяващи технологии и оборудване, изграждане на
енергоспестяващи производствени линии, подновяване на оборудването и топло- и
хидроизолация на помещенията, и пр.

– Бенефициент: предприятия
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: консултации, инвестиции (доставки и строителство), обучения

Схема за безвъзмездна помощ (интегрирана подкрепа) за въвеждане на
възобновяеми енергийни източници за нуждите на предприятието – слънце и
вятър
– Бенефициент: предприятия
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: консултации, инвестиции (доставки и строителство), обучения



ПриоритетнаПриоритетна осос 2: 2: ПодобряванеПодобряване нана ефективносттаефективността нана
предприятиятапредприятията ии развитиеразвитие нана благоприятнаблагоприятна бизнесбизнес средасреда

ГрупаГрупа отот операцииоперации 4: 4: ПодкрепаПодкрепа заза бизнесбизнес коопериранекоопериране

Схема за безвъзмездна помощ (интегрирана подкрепа) за
подпомагане на бизнес кооперирането и свързването в клъстери
– Бенефициент: мрежи и клъстери от предприятия
– Вид проект: грантова схема
– Разходи: консултации, инвестиции (доставки), обучения



ПриоритетнаПриоритетна осос 3: 3: ФинансовиФинансови ресурсиресурси заза развитиеразвитие нана
предприятиятапредприятията

ГрупаГрупа отот операцииоперации: : ПодобряванеПодобряване нана достъпадостъпа додо финансиранефинансиране
нана микромикро--, , малкималки ии среднисредни предприятияпредприятия чрезчрез използванеизползване
нана инструментитеинструментите нана финансовияфинансовия инженерингинженеринг

Операция 1:Подкрепа за предоставяне на гаранции
– гаранционни продукти (гаранции), чрез:

целевото подпомагане на специализирани Гаранционни
фондове - кредити, дялово участие и/или контра-гаранции
гаранции на портфейли от кредити към МСП - портфейлни
гаранции.
общи гаранции за улесняване на друг тип финансирания

Операция 2: Подкрепа за микрокредитиране
– целево подпомагане на микро-кредитни институции и банки, 

предоставящи микро-кредити чрез отпускане на кредити или
издаване на гаранции.

– подкрепа за съществуващи микро-кредитни фондове/схеми, както
и към новосъздадени, включително местни или регионални
фондове или клонове на фондове.



ПриоритетнаПриоритетна осос 3: 3: ФинансовиФинансови ресурсиресурси заза развитиеразвитие нана
предприятиятапредприятията

Операция 3: Подкрепа за рисково финансиране
– подкрепа за фондовете за рисков капитал чрез дялово участие в

избрани чрез тръжна процедура фондове: 
предоставяне на дялов капитал или кредитни инструменти на
съществуващи фондове за рисков капитал, 
специализирани гаранции върху дялови инвестиции, 
включително върху портфейл от такива, осъществени от
фондовете за рисков капитал и заеми.

Операция 4: Подкрепа за създаване или разширяване на дейността на
мрежи от бизнес ангели в България
– услуги за намиране на подходящ партньор и свързването на МСП с

бизнес ангели



ДостъпДостъп додо кредитикредити

недостатъчно 
обезпечение; 

68.8

лошо 
финансово 
състояние; 

31.4

неясноти в 
проекта; 27.8

друго; 31.3

56

44

не

да

МСП, кандидатствали за
кредит пред банки през
последните 3 години

Основания за отказ на
банков кредит



ДостъпДостъп додо кредитикредити

Банковият кредит е скъп и недостъпен източник за
по-голямата част от българските МСП
Сред основните пречки за достъпа им до банкови
кредити, са високите лихви, „скритите” разходи по
кредита, както и прекомерните изисквания за
обезпечения



ПриоритетнаПриоритетна осос 4: 4: УкрепванеУкрепване нана международнитемеждународните
пазарнипазарни позициипозиции нана българскатабългарската икономикаикономика

ГрупаГрупа отот операцииоперации 1: 1: ПодкрепаПодкрепа заза привличанепривличане нана инвеститориинвеститори

ГрупаГрупа отот операцииоперации 2: 2: ПодкрепаПодкрепа заза популяризиранепопуляризиране ии увеличаванеувеличаване нана
износаизноса

ГрупаГрупа отот операцииоперации 3: 3: ПодкрепаПодкрепа заза развитиеторазвитието нана националнатанационалната
инфраструктураинфраструктура попо качествотокачеството



ОперативнаОперативна програмапрограма
““КонкурентоспособностКонкурентоспособност””

ФинансовФинансов планплан

100%1 162 215 551174 332 332987 883 219Общо

3 %15%34 865 9015 229 885 
29 636 016

Приоритет 5

7%15%87 011 87013 051 78073 960 090Приоритет 4 

14.5%15%200 000 00030 000 000170 000 000Приоритет 3

63%15%593 837 78089 075 667504 762 113Приоритет 2

12.5%15%246 500 00036 975 000209 525 000Приоритет 1

(d)1= (a)/(c)

Дял от общия
бюджет
на ОП

(%)

Процент на
национа
лно
съфинан
сиране

Общо средства
(c) = 
(a)+(b)

Национални
публични
средства (b)

Средства от
ЕС (a)



БлагодаряБлагодаря заза вниманиетовниманието!!


