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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1  

за предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” за 2009 г. 

 
 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 

2013 г. се съфинансира от Европейски Фонд за Регионално Развитие - 85 %  
и Национален бюджет на Република България  - 15 %. 

 
 
 

Приоритетна ос 1 
„Развитие на икономика, базирана на знанието  

и иновационни дейности” 
 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
 „Подкрепа за стартиращи иновативни предприятия” 

 

1. Програма, от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по 
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на 
знанието и иновационни дейности”, Област на въздействие 1.1. “Подкрепа за 
иновационни дейности в предприятията”, Индикативна операция 1.1.1. “Подкрепа за 
създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, специфична цел 
„Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията”. 

3. Допустими бенефициенти2 – предприятия (микро, малки, средни) или кооперации, 
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище в 
Република България, регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди 
датата на подаване на проектното предложение. 

4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 90%  от 
общите допустими разходи по проекта.  

5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за 
откриване на процедура за подбор – второ тримесечие на 2009 г. 

6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране - 391 166 лв. 

7. Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 19.5 млн. лв. 

 
 
 

                                                 
1 Индикативната годишна работна програма има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните 
условия по отделните процедури ще бъдат подробно разписани в Насоките за кандидатстване по всяка една от 
тях, след одобрението на критериите от Комитета за наблюдение на Оперативната програма.  
2 Управляващият орган си запазва правото да наложи допълнителни изисквания към кандидатите, в Насоките за 
кандидатстване по всяка една от процедурите, по отношение на дата на регистрация, годишен оборот, код по 
КИД 2008, развиване на дейност в определен регион и др. 
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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 

внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” 
 

1. Програма, от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  

2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по 
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на 
знанието и иновационни дейности”, Област на въздействие 1.1. “Подкрепа за 
иновационни дейности в предприятията”, Индикативна операция 1.1.1. “Подкрепа за 
създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, специфична цел 
„Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията”.  

3. Допустими бенефициенти2 – предприятия (микро, малки, средни) или кооперации, 
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище в 
Република България, регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди 
датата на подаване на проектното предложение.  

4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 70%  за 
микро и малки предприятия, 60% за средни предприятия, от общите допустими разходи 
по проекта. 

5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за 
откриване на процедура за подбор –  второ тримесечие 2009 г.  

6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 1 млн. лв.  

7. Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 19.5 млн. лв. 

 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”  

 

1. Програма, от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  

2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по 
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на 
знанието и иновационни дейности”, Област на въздействие 1.2. “Подобряване на про-
иновативната инфраструктура, Индикативна операция” 1.2.1. „Създаване на нова и 
укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура, специфична цел 
„Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса”.  

3. Допустими бенефициенти2 – научно-изследователски организации, общини, НПО, 
предприятия. 

4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 70 % от 
общите допустими разходи по проекта. 

                                                 
2 Управляващият орган си запазва правото да наложи допълнителни изисквания към кандидатите, в Насоките за 
кандидатстване по всяка една от процедурите, по отношение на дата на регистрация, годишен оборот, код по 
КИД 2008, развиване на дейност в определен регион и др. 
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5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за 
откриване на процедура за подбор – второ тримесечие 2009 г. 

6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране –  в съответствие с 
приложимия Регламент за държавни помощи, определящ режим „минимална помощ” 
към момента на обявяване на процедурата за подбор на проекти по настоящата 
операция. 

7. Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 2.9 млн. лв.  

 

 

 
Приоритетна ос 2 

„Повишаване на ефективността на предприятията  
и развитие на благоприятна бизнес среда” 

 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Технологична модернизация в предприятията” 

1. Програма, от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по 
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 2 „Повишаване на ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1. 
„Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, Индикативна 
операция 2.1.1. „Технологично обновление в предприятията”,  специфична цел 
„Модернизация на технологиите и управлението в предприятията”. 

3. Допустими бенефициенти2 – предприятия или кооперации, регистрирани по 
Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България. 

4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган за: 

a. микро и малки предприятия – 70% от общите допустими разходи по проекта, 

b. за средни предприятия – 60% от общите допустими разходи по проекта, 

c. големи предприятия - 50% от общите допустими разходи по проекта. 

5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за 
откриване на процедура за подбор – трето тримесечие 2009 г. 

6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 2.5 млн. лв. за малки и средни 
предприятия и 5 млн. лв. за големи предприятия. 

7. Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 97. 8 млн. лв. 
 

 

 

 

                                                 
2 Управляващият орган си запазва правото да наложи допълнителни изисквания към кандидатите, в Насоките за 
кандидатстване по всяка една от процедурите, по отношение на дата на регистрация, годишен оборот, код по 
КИД 2008, развиване на дейност в определен регион и др. 
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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Създаване на регионални бизнес инкубатори” 
1. Програма, от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  

2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по 
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 2 „Подобряване на ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.2.  
„Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса”, Индикативна операция 2.2.1. 
„Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни 
услуги за предприятията”, специфична цел „Предоставяне на лесно достъпни и 
качествени консултантски и информационни услуги на бизнеса”. 

3. Допустими бенефициенти2 – мрежи и организации, предоставящи консултантски, 
информационни и др. услуги на бизнеса, местни и регионални власти, НПО, 
консултантски организации, съществуващи бизнес инкубатори. 

4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 50 % 
общите допустими разходи по проекта.  

5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за 
откриване на процедура за подбор – четвърто тримесечие 2009 г. 

6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 1.5 млн. лв. 

7. Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 19.5 млн. лв. 
 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
“Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите” 

1. Програма, от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по 
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 2 „Подобряване на ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.4. 
„Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”, Индикативна операция 2.4.1. 
„Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”,  специфична цел „Насърчаване 
на бизнес кооперирането и свързването в  клъстери”.  

3. Допустими бенефициенти2 – нововъзникващи или вече съществуващи клъстери. 

4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 50 % от 
общите допустими разходи по проекта.  

5. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за 
откриване на процедура за подбор – четвърто тримесечие 2009 г. 

6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране - 2 млн. лв. 

7. Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 29.33 млн. лв. 

                                                 
 
2 Управляващият орган си запазва правото да наложи допълнителни изисквания към кандидатите, в Насоките за 
кандидатстване по всяка една от процедурите, по отношение на дата на регистрация, годишен оборот, код по 
КИД 2008, развиване на дейност в определен регион и др. 



 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 
 

 
5 

 

Приоритетна ос 3 

„Финансови ресурси за развитие на предприятията” 3 
 

1. Програма от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ - Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  

2. Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по 
които се отпуска помощта - Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на 
предприятията”, Област на въздействие 3.1 „Подобряване на достъпа до финансиране 
на микро-, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите на 
финансовия инженеринг”, специфична цел „Подобряване на условията за достъп до 
финансиране на микро-, малки и средни предприятия”. 

3. Допустими бенефициенти2 – организации (обществени и търговски или 
неправителствени организации), опериращи като гаранционни фондове; организации 
(обществени и търговски или неправителствени организации), опериращи като микро-
кредитни фондове, банки предоставящи микрокредити; фондове за рисков капитал, 
инвестиращи в малки и средни предприятия; организации, управляващи мрежа от 
бизнес ангели. 

4. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган –  
Процентът на съфинансиране ще бъде определен след създаване на холдинговия фонд, 
съгласно рамковото и финансиращото споразумения и изготвянето на изискванията за 
оценката, подбора и акредитирането на финансови посредници (допустимите 
бенефициенти по настоящата приоритетна ос) от холдинговия фонд. 

5. Период от годината през който се планира да бъде публикувана обявата за 
откриване на процедура за подбор – Периодът, в който ще бъде отправено запитване 
до финансовите посредници (допустимите бенефициенти по настоящата приоритетна 
ос) за изразяване на интерес ще може да бъде определен след създаване на холдинговия 
фонд, съгласно рамково и финансиращо споразумение и изготвянето на изискванията за 
оценката, подбора и акредитирането на финансови посредници от холдинговия фонд. 

6. Максимален размер на безвъзмездното финансиране4 –  391 166 000 лв.  

 

                                                 
3 Холдинговият фонд ще бъде регистриран в рамките на изпълнението на Инициативата на ЕК JEREMIE в 
България. Обявите за изразяване на интерес от финансовите посредници зависят от датата на подписване на 
Финансиращо споразумение между Министерство на икономиката и енергетиката и Европейски инвестиционен 
фонд. 
 
4 Посочената сума обхваща всички средства, които ще бъдат предоставени за управление от холдинговия фонд за 
изпълнението на Инициативата JEREMIE. 


