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Основни параметри на процедурата (1) 
 

 Основната цел - да се повиши ефективността и конкурентоспособността  на 
българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна 
пазарна реализация. 

 

 Общ бюджет  - 45 млн. евро или 88 012 350  лв. (в т.ч. 74 810 497,50  лева от 
Европейския фонд за регионално развитие и 13 201 852,50 лева - национално 
съфинансиране); 

 

 Продължителност на проектите: 18 месеца. 
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Основни параметри на процедурата (2) 
 

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 100 000 лв.; 

 

 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 3 000 000  лв.; 

 

 Интензитет на безвъзмездната финансова помощ: 

 

 Максимален интензитет на помощта по Елемент „Инвестиции”: 

А) В случаите, когато избраният режим на помощта по Елемент „Инвестиции” е 
„минимална помощ”, максималният интензитет на помощта за всички 
кандидати е 90 % от общите допустими разходи по елемента. 
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Основни параметри на процедурата (3) 
 

Б) В случаите, когато избраният режим на държавни помощи по Елемент „Инвестиции” 
е „групово освобождаване”, максималният интензитет на помощта е както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по Елемент 

„Услуги” е 90 % от общите допустими разходи по елемента. 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Режим на държавните помощи 
 
 

 

Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията 
(ЕО) 1998/2006, от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от 
Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), 
приложим за Елемент „Инвестиции“ и Елемент „Услуги”.  

 

Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване” 
съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13  на Регламент на Комисията 
(ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои 
категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 
88 от Договора (OB L 214/09.08.2008), приложим за Елемент „Инвестиции”. 
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Допустими кандидати - Общи критерии за допустимост  

 Да са микро, малки, средни или големи предприятия, регистрирани съгласно 
Търговския закон или Закона за кооперациите, и 

 

 Да имат седалище в  Република България, и 

 

 Да са пряко отговорни за изпълнението на  дейностите по проекта, а не да 
действат в качеството на посредник. 
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Допустими кандидати - Специфични критерии за допустимост (1) 
 

В допълнение към горепосочените изисквания, допустими за финансиране по 
настоящата процедура са кандидати, които:  

 

 Внедряват иновативни продукти (стоки или услуги) или процеси (собствена 
разработка или придобити от трети лица); 

 

 При внедряването на иновативните продукти (стоки или услуги)/процеси не 
трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост. 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Допустими кандидати - Специфични критерии за допустимост (2) 
 

 Горепосочените изисквания за допустимост се доказват с един или няколко 
от следните документи: 

- патент за изобретение или  

- свидетелство за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта или  

- свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или  

- лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на 
интелектуална собственост или  

- договор за прехвърляне на ноу-хау или  

- договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост или 

-  друг документ, удостоверяващ права върху обект на интелектуална собственост или  

- договор за придобиване на резултати от НИРД или 

- техническа документация, публикации, доклади, резултати от проведени тестове, 
изследвания, независими становища от компетентни организации в областта на иновацията 
или хабилитирани лица в областта на иновацията или  
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Допустими кандидати - Специфични критерии за допустимост (3) 
 

 

- заявка за: патент за изобретение/свидетелство за регистрация на полезен модел на 
продукта/процеса, внедряван чрез проекта/свидетелство за регистрация на промишлен 
дизайн или  

- друг документ, удостоверяващ, че съответният продукт/процес е нов за кандидата. 

 

 В случай че кандидатът предвижда придобиване на предложената за внедряване иновация 
в рамките на проекта, при подаването на проектното предложение е необходимо да бъде 
предоставен предварителен договор за прехвърляне на права по интелектуална 
собственост, удостоверяващ, че за внедряването на определен продукт(стока или 
услуга)/процес, кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване или по друг 
законосъобразен начин права по интелектуална собственост в рамките на проекта. 
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Допустими кандидати – Специфични критерии за недопустимост (1) 

 Забранителни режими на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 и 
Регламент (ЕО) № 1998/2006; 

 

 Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или 
клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение № 2 
към Наредба № 29/2008 г., и са заявили за подпомагане дейности по проекта, 
които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в 
Република България -  Приложение № 2 към Наредба № 29/2008 г.; 

 

 Микропредприятия  за преработка и/или маркетинг на горски продукти; 
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Допустими кандидати – Специфични критерии за недопустимост (2) 

 Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или 
кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат 
в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни 
продукти” и код 11 „Производство на напитки”:  

 -  10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови 

ястия”;  

 -  10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 

 -  10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 

 -  10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 

 -  10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

 -  10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 

 -  10.81. „Производство на захар”; 
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Допустими кандидати – Специфични критерии за недопустимост (3) 

 -  10.83 „Преработка на кафе и чай”; 

 -  10.9 „Производство на готови храни за животни”; 

 -  11.01. „Производство на спиртни напитки”; 

 -  11.02. „Производство на вина от грозде”; 

 -  11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 

 -  11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”; 

 -  11.05. „Производство на пиво”; 

 -  11.06. „Производство на малц”.  
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Допустими дейности и разходи – Елемент „Инвестиции“ 

 Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на 
иновативен продукт(стока или услуга) или процес; 

 

 Придобиване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се 
влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство 
на иновативния продукт/реализация на иновативния процес; 

 

 Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или  
на резултати от НИРД (ДНА), които са обект на внедряване по процедурата;   

 

 Придобиване/разработване на специализиран софтуер (ДНА), необходим за 
внедряването на иновативния продукт(стока или услуга) или процес. 
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Допустими дейности и разходи – Елемент „Услуги“ 

 Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса 
на внедряване на иновативния продукт(стока или услуга) или процес; 
 

 Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, 
разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на 
внедряваните в производство иновативни продукти(стоки или услуги)/процеси; 
 

 Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата 
процедура; 
 

 Визуализация на проекта;  
 

 Одит на проекта (задължително се изисква за проекти със стойност на 
безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.) в 
съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012). 
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БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА 
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Условия за допустимост на разходите 

 

 Да бъдат извършени в съответствие с ПМС № 236/27.09.2007 г.  

 Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за 

добро финансово управление – публичност, прозрачност и реалистичност на 

предвидените разходи, както и икономичност, ефикасност и ефективност на 

вложените средства.  

 Да са действително платени по банков път или в брой, не по-късно от датата на 

подаване на финалния отчет по проекта от страна на бенефициента. Разходи, 

подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат допустими.  

 Да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента/ 

изпълнителя.  

 Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални 

разходооправдателни документи.  

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

 

 

Период на допустимост на разходите 

 Общ период на допустимост на разходите - след датата на влизане 

в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ до изтичане на срока за изпълнение на проекта 

 

Изключения:  

• Разходите за консултантски услуги за изготвяне на проектното 

предложение трябва да бъдат извършени преди датата на подаване 

на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура 

• Разходите за одит (ако е приложимо) - могат да бъдат извършени и 

след изтичане на срока на договора, но не по-късно от крайния срок 

за подаване на финален отчет. Договорът с избрания изпълнител на 

услугата за одит на проекта следва да бъде сключен в рамките на 

срока на изпълнение на проекта. 

• Разходооправдателни документи – следва да бъдат издадени в 

горепосочените срокове. 
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Специфични ограничения по видове разходи 

 

 Разходи за консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови 

проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии 

за реализация на внедряваните в производство иновативни продукти 

(стоки или услуги)/процеси – до 50 000 лв.;  

 Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по 

настоящата процедура – до 10 000 лв.; 

 Разходи за визуализация (до 2 бр. стикери към оборудване и до 2 бр. 

обозначителни табели) – до 3 000 лв.; 

 Разходи за одит - до 10 000 лв. – приложимо за проекти със стойност на 

безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро. 
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Други специфични ограничения 

 

В случай че кандидатът избере режим на държавна помощ „регионална 

инвестиционна помощ“, следва да бъдат спазени следните условия: 

 

 Разходите следва да бъдат извършени за инвестиции в дълготрайни 

материални или нематериални активи; 

 В случай че кандидатът е голямо предприятие (предприятие, което не 

покрива изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла 

на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия), разходите 

за придобиване на дълготрайни нематериални активи могат да бъдат в 

размер до 50 % от общите допустими разходи по Елемент 

„Инвестиции” 

Не се счита за допустим разход придобиването от свързани предприятия по 

смисъла на Търговския закон на права на интелектуална собственост върху 

иновациите, които са обект на внедряване по процедурата. 
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Третиране на Данък добавена стойност (ДДС) 

Съгласно Указания на министъра на финансите № 91-00-502/27.08.2007 г. : 

 Възстановим данък / недопустим разход – в случаите когато кандидатът е 

регистрирано по ЗДДС лице и за финансираните материали/услуги/активи има 

право на пълен или частичен данъчен кредит /до съответния частичен 

размер/ 

 Невъзстановим данък / допустим разход в случаите когато кандидатът е : 

• нерегистрирано по ЗДДС лице; 

• регистрирано по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 по ЗДДС лице; 

• регистрирано по ЗДДС лице на основание, различно от горепосочените, и 

стоките и услугите, финансирани по настоящата процедура са предназначени 

за: извършване на освободени доставки по глава 4, или безвъзмездни 

доставки, или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето. 

• регистрирано по ЗДДС лице и правото на приспадане на данъчен кредит за 

получените стоки и услуги, финансирани по настоящата процедура, не е на 

лице на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС.  
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Варианти за изплащане на безвъзмездната финансова помощ 

 

 Вариант 1 - авансово плащане, междинни и окончателно плащане. 

Авансовото плащане е в размер до 65% от общия размер на 

безвъзмездната финансова помощ по проекта. Изисква се банкова 

гаранция със срок на валидност най-малко шест месеца след приключване 

на договора за безвъзмездна помощ. Общият размер на авансовото и 

междинните плащания не може да надхвърля 95 % от стойността на 

безвъзмездната финансова помощ. 

 Вариант 2 - само междинни плащания и окончателно плащане; 

 Вариант 3 - само окончателно плащане. Извършва се след верифициране 

на извършените дейности и разходи при подаден финален отчет 
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Предоставяне на допълнителна информация 

 Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по 

факс на следните адреси: 

Електронна поща: rdi@mee.government.bg 

Факс: (02) 9329 299. 

 

 Кандидатите могат да задават въпроси и да искат допълнителни разяснения до 

21 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения по 

процедурата. 

 Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата 

на Договарящия орган - www.opcompetitiveness.bg .  
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Подаване на проектни предложения 

 Краен срок за набиране на проектни предложения:  

 

10.07.2013 г. 

 

 Адрес на подаване:  

  

гр. София 1000, ул. „6-ти септември” № 21 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“  

Министерство на икономиката и енергетиката 
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ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  

ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА  ПРОЕКТИ  
С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Процедура за подбор на проектни предложения 

Етапи и начин за оценяване  и класиране на проектните 
предложения по процедурата 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 

2007-2013 

Процедура за подбор на проекти 

 Регулаторна рамка – ПМС 121/31.05.2007 г. - срокове и изисквания: 

Срок на извършване на оценка на проектните предложения - до 3 месеца от 
издаването на акта за определяне състава на оценителната комисия и включва: 

− оценка на административното съответствие и допустимостта; 

− техническа и финансова оценка. 

 Насоки за кандидатстване и Критерии за оценка на проектите (Приложение Ж) 

Не се допуска въвеждането на допълнителни критерии за оценка или изменение 
на критериите по време на провеждането на процедурата. 

Oткрита процедура на конкурентен подбор  - проектните предложения се 
оценяват и класират в низходящ ред съобразно получената оценка. 

За финансиране се одобряват проектите по реда на класирането до покриване 
на общия размер на предварително определените и обявени финансови 
средства по процедурaта. Класирането е отделно за: 

− микро и малки предприятия; 

− средни предприятия; 

− големи предприятия. 
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Оценка на административно съответствие и допустимост (1) 

 

 Спазване на формалните изисквания за Формуляра за кандидатстване, 
публикувани с Насоките за кандидатстване;  

 Наличие на всички придружителни документи, представени и попълнени 
съгласно изискванията на Насоки за кандидатстване;  

 Съответствие на кандидатите и проектните дейности с критериите за допустимост, 
посочени в т. 2.1 и 2.2. от Насоките за кандидатстване, вкл.: 
 Внедряват иновативни продукти (стоки или услуги) или процеси, и 

 Кандидатът не нарушава чужди права върху интелектуална собственост 

 При липса и/или несъответствие с изискуемите придружителни документи, 
същите ще бъдат изискани за предоставяне в срок от 5 работни дни от датата на 
получаване на писменото искане. 

 Ако допълнително представен документ не отговаря на изискванията – второ 
искане със срок от 3 работни дни 
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 Исканията за представяне на допълнителни документи и разяснения се изпращат 
по факс, по куриер с обратна разписка и/или по електронна поща с 
потвърждение за получаване. 

 

 Изисканите документи се изпращат в запечатан плик с препоръчана поща, по 
куриер или се доставят на ръка на указания адрес на Договарящия орган.  

 

 Предоставяната допълнителна информация не следва да съдържа елементи, 
водещи до подобряване на първоначалното проектно предложение.  

 

 След приключване на този етап от оценката на интернет страница: 
www.opcompetitiveness.bg се публикува списък с предложените за отхвърляне 
проектни предложения и основанията за отхвърлянето им. 

Оценка на административно съответствие и допустимост (2) 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
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Право на възражение на кандидатите 

 

 Възражение се подава само срещу предложението на оценителната комисия за 
отхвърляне на проектно предложение на етап оценка на административното 
съответствие и допустимостта. 

 Срок  за възражения - до 5 работни дни от датата на публикуване на списъка с 
предложените за отхвърляне проектни предложения. 

 Ръководителят на Договарящия орган определя с акт лица, които да извършват 
проверка за основателността на получените възражения. След приключване на 
проверката се изготвя писмено становище до ръководителя на Договарящия 
орган и до председателя на оценителната комисия за основателността на всяко 
от получените възражения.  

 Договарящият орган уведомява писмено кандидатите, подали възражения за 
резултатите от проверката на техните възражения. В случай на констатирана 
основателност на дадено възражение, проектното предложение се връща в 
оценителния процес на етап „Техническа и финансова оценка”. 
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Техническа и финансова оценка  (1) 

 Критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения са 
подробно указани в Приложение Ж към Насоките за кандидатстване 

I. Финансова и икономическа стабилност на кандидата – до 9 т.; 

II. Иновативен капацитет на кандидата – до 9 т. 

III. Иновативност и икономическа жизнеспособност на внедряваната иновация – 
до 18 т. 

IV. Методология за изпълнение на проекта – до 18 т. 

V. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на 
проекта – до 18 т. 

VI. Устойчивост и измеримост на резултатите от проекта – до 9 т. 

VII. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС – до 6 т. 

VIII. Финансови ресурси и бюджет – до 12 т. 

IX. Финансови ограничения и интензитет на помощта – да/не 

 Максимум = 99 т.; Праг за класиране = 60 т. 
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 При установяване на обстоятелства и/или неяснота в предоставената в 
проектното предложение информация на етап техническа и финансова оценка е 
възможно да бъдат изискани от кандитатите в срок от 3 работни дни от датата 
на получаване на писменото искане на допълнителни разяснения и информация 

 

 Предоставяната допълнителна информация (в случай на изискване) не следва да 
съдържа елементи, водещи до подобряване на първоначалното проектно 
предложение. 

 

 Оценителната комисия извършва проверка за липса или наличие на двойно 
финансиране на проектите или на дейности от него.  

 

 Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от 
момента на неговото издаване.  

 

Техническа и финансова оценка  (2) 
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Процедура за уведомяване и сключване на договори 

 Съгласно чл. 29, ал.2 и ал. 3 от ПМС № 121/31.05.2007 г 

 

 Договарящият орган уведомява писмено неуспелите кандидати в срок до 15 
работни дни от издаването на решението.  

 

 Договарящият орган уведомява писмено всички одобрени кандидати за 
решението си в срок до 15 работни дни от издаване на решението за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като ги информира за 
допълнителни документи и  срока на представянето им с оглед  доказване на 
обстоятелствата по чл. 7, ал. 7, т. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г. 
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Изискуеми документи на етап договаряне (1) 

Доказване на обстоятелства та по чл. 7, ал. 7, т. 2 от ПМС 121/31.05.2007 г. 

 

 Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения 
на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди крайния срок за 
предоставянето му);  

 Свидетелство за съдимост на всички лица, представляващи кандидата и 
вписани в Търговския регистър, или определени като такива в учредителния акт, 
когато обстоятелството не подлежи на вписване (издадено не по-рано от 6 
месеца преди датата на представянето му); 

 Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато договорът за 
безвъзмездна финансова помощ ще бъде подписан от лице, различно от 
законния/ите представител/и на кандидата; 
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Изискуеми документи на етап договаряне (2) 

Проверка на декларираната на етап кандидатстване категория предприятие 

 Изискват се: 

 Справка за обобщените параметри на предприятието (Приложение Д1), в 
случаите, когато кандидатът е микро, малко или средно предприятие по смисъла 
на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;  

 Документи, отразяващи разпределението на капитала за периода, за който се 
декларират данни: книга за акционерите/дружествен договор/устав  

 Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за последната 
приключена финансова година към датата на подаване на проектното 
предложение; 

 Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд   
за последните две приключени финансова година към датата на подаване на 
проектното предложение; 

 

 В случай че бъде установена погрешно декларирана категория, довела до 
одобрение на интензитет на държавната помощ, по-висок от максимално 
допустимия или до неправилно класиране, за съответния кандидат ще бъде 
издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 


