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    ИНФОРМАЦИОНЕН   ДЕН на тема:  

 „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно 
образователните институции, както и на техни съвместни проекти (на МСП с научните 
институти и университетите) чрез ОП“Иновации и конкурентоспособност“; ОП“Наука и 
образование за интелигентен растеж“ и чрез други програми, администрирани от 
ИАНМСП при МИЕ„Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в 
научно-образователните институции, както и на техни съвместни проекти (на МСП с 
научните институти и университетите) чрез ОП“Иновации и конкурентоспособност“; 
ОП“Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез други програми, 
администрирани от ИАНМСП при МИЕ” 

 
Презентация на ЙОСИФ АВРАМОВ, д-р по икономика, 
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• В настоящата прецентация ще Ви запозная с позиците на БТПП, които са 

включени в становища, изготвени със съдействието на Съвета по иновации 
и енергийна ефективност, изпратени на правителството през 2014 г., както и 
позиции, изразени на заседанието на Работната група на ОПИК на 24.април 
2014 г.  

• От направените общо 14 бр. конкретни предложения от Съвета по иновации 
при БТПП в предходни години към три правителства, съответно на: 
(ПП“ГЕРБ“, Служебния кабинет и настоящето с премиер Пламен Орешарски) 
регистрираните резултати към 09.06.2014 г. са следните: 

• Изпълнени предложения, предоставени от членовете на Съвета по 
иновации и енергийна ефективност при БТПП (6 бр.), както следва: 
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•   Създадени са и са разширени партньорствата между науката и бизнеса, 
главно чрез съвместни проекти: към Националния иновационен фонд (над 
150 бр. от 2005 г. досега – при 6 конкурсни процедури), чрез 7 конкурсни 
процедури на ОП „Конкурентоспособност“, а също и чрез: ОП „Околна среда“, 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ и др. ; 

 
• Центровете за върхови научни постижения са заложени в Приоритетна ос 1 

на новата ОП„НОИР“ Наука и образование за интелигентен растеж (МОН). 
 
• Центровете за компетентност (научно – приложни лаборатории) към 

научните институти при БАН и СА, както и към университетите са предвидени 
в Приоритетна ос 1 на ОП „НОИР“;„ 
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• Ежегодно съвместно с администрацията са актуализирани и допълвани 
общите приоритети за иновации и технологична модернизация и други 
мерки, заложени в ОП. Изоставане има само в ОП „РЧР“ (МТСП), като тежки 
несъответствия между образованието / обучението и нуждите на пазара на 
труда (бизнеса)! 

• Целево грантово финансиране за оползотворяването на отпадъците, вкл. и на 
„опасни отпадъци“ – чрез мерки по ОП „Околна среда, а са заложени подобни 
мерки и в ОП ‚ИК“, 2014 – 2020 г. 

• Включването на ИКТ като „хоризонтален принцип“ практически е във всички 
видове проекти в Оперативните програми.  
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Неизпълнени предложения  
на Съвета по иновации и енергийна ефективност  

при БТПП 

 

• Съфинансирането от страна на бенефициентите следва да не превишава 10 % 
или май-много 15 %. Например, в досегашната ОП „Конкурентоспособност“, с 
УО МИЕ само в две от 12 – те конкурсни процедури то е, съответно е 10 % и 15 
%.; НГФ при ББР или други гаранционни схеми да подсигуряват 
бенефициентите с одобрени проекти с необходимите банкови гаранции. ББР 
да осигури т.нар. мостово финансиране за тази цел 

 

• Проектозаконът за иновациите следваше да бъде приет до края на м.март 
2013 г., но в началото на месец юни 2014 г. все още не е разгледан от МС, 
респективно не е депозиран в НС; 

•   
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• Няма актуална правна рамка за ефективна защита на  интелектуалната 
собственост и превръщане на иновациите в конкурентен капитал на научните 
организации и на фирмите; 

 

• 4.Включването на бизнеса (например БТПП, БСК, АИКБ, КРИБ и др.) като пряк 
бенефициент към ОП“Конкурентоспособност“ в ос „Интернационализация на 
МСП“; а също и  в някои  мерки към другите ОП; 

 

• 5.Изцяло електронно подаване и електронно отчитане на всички проекти 
през периода 2014 – 2020 г. Досега са направени само първи стъпки в тази 
посока;  
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Неизпълнени предложения  
на Съвета по иновации и енергийна ефективност  

при БТПП 

• Създаване на мрежа от научно – технологични паркове с бизнес инкубатори. 
Досега стартира изпълнението на предвидения по ОП 
„Конкурентоспособност“  София Тех парк, който се развива бавно и е със 
спорни резултати. Възможто е да бъде подкрепено в Програмен период 2014-
2020 г. сдружението за изграждането на Агротехпарк „Тракия“, Пловдив, като 
той да се финансира от две програми за периода 2014 – 2020 г. – ОП „ИК“ 
(МИЕ) и Програмата за развитие на селските райони (МЗХ). Това вече е 
позволено от Регламент 1301 от м.12.2013 г. на ЕП и Европейския съвет. В 
София е възможно да се изгради и друг Тех парк в района на Седми 
километър, за което има разчети, а такива следва да се изградят и във Варна, 
Бургас, Габрово, Стара Загора, Русе, Благоевград и в други големи градове, в 
които има научни институти, университети, както и развита промишленост.  

 

• Въвеждане на данъчни стимули за внедряване на иновации в индустрията – 
засега няма такива. 
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• От значение за подобряването на успеваемостта на бенефициентите по 
ОПИК са и предложенията, направени от представителя на БТПП на 
заседанието на Работната група по изготвяне на ОПИК през април 2014 г. 

 

•     Според БТПП е необходимо да се направи оценка за основния фокус на 
ОП“Конкурентоспособност“ и по-конкретно доколко тя е допринесла за 
повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес и в 
частност на малкия и средния бизнес. Също така в следващата ОПИК 
следва да се предвиди доколко иновациите наистина повишават 
конкурентоспособността, а не да се разглеждат като самоцел, тъй като 
иновациите не представляват само технологични иновации (например 
покупка на нов софтуер), а също така представляват и въвеждане на нова 
организация на работата в едно предприятие. 
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• Според БТПП работодателските организации следва да направят проучване за  
схемите, които представителите на бизнеса предпочитат да бъдат 
приоритетно да бъдат отворени. След обработване на данните, те следва да 
бъдат предоставени на МИЕ и впоследствие да се пристъпи към решение от 
страна на УО на ОПИК.  

 

•   По отношение на усъвършенстване на ОП са налице и редица други 
проблеми, които БТПП и лично аз в качеството ми на финансово-
инвестиционен консултант и консултант по европроекти съм изразявал в 
предходни години, но поради ограниченото време няма да ги коментирам 
сега, а ще ги представя писмено на ръководителите на УО на двете ОП. 
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Заключение 

  

 

 В заключение ще изразя едно лично становище. Считам, 
че е крайно необходим рамков Закон за управление на 
средствата от ЕС, който е изготвен от работна група още 
преди няколко месеца. В него е предвидено създаването 
на Държавна агенция за координиране на действията на 
отделните УО на ОП и редица механизми за улесняване на 
работата им, което е в полза на бенефициентите на 
евросредствата. 
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Благодаря Ви за вниманието! 

 

 
 ЗА КОНТАКТИ: СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ БТПП 

БТПП, УЛ.“ИСКЪР“ № 9; ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТЕТАР: МИРОСЛАВА МАРКОВА 

E-mail: m.markova@bcci.bg ; тел. 02 8117 494 

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОСИФ АВРАМОВ 

E-mail: josif.avramov@mail.bg ; тел.02 983 45 62 и 0887 44 52 52 

 www.inovacii.eu  Сайт на Съвета иновации и енергийна ефективност при БТПП 
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