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Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на 
знанието и иновационните дейности” 

I. Процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи 
иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, 
процеси и услуги”

1. Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и 
инвестиционна подкрепа на българските стартиращи иновативни предприятия в 
изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация 
на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен 
иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.

2. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 19 558 300 лв. 
(10 млн. евро).

3. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на 
съфинансиране).

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален 
проект е 50 000 лв. 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален 
проект е 1 000 000 лв.

Категория 
предприятие

Максимален интензитет на 
безвъзмездната финансова помощ за 
инвестиции – (максимално допустим 

% от общо допустимите разходи за 
доставка на оборудване и СМР)

Максимален интензитет на 
безвъзмездната финансова 
помощ при предоставяне на 

услуги - (максимално допустим % 
от общо допустимите разходи за 

услуги)

Микро и малки 
предприятия 70 % 

70 %
(но не повече от

 391 166 лв.)

Средни предприятия
60 % 

60 %
(но не повече от 

391 166 лв.)
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4. Допустимост на кандидатите 

 Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския 
закон или Закона за кооперациите и

 Да имат седалище в България, и
 Да са регистрирани до три години преди датата на подаване на проектно предложение 

по процедурата, и
 Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за МСП (ДВ. 84/1999), 

който е в съответствие с дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на 
Комисията (ЕО) № 800/2008, и

 Да са директно отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат 
в качеството на посредник.

 Да притежават или да са в процес на придобиване на правата по интелектуална 
собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга, 
като същите следва да са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът 
е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в 
процес на придобиване на правата по интелектуална собственост, или внедрявания по 
проекта иновативен продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, 
по който кандидатът е възложител, и

 При внедряването на иновативните продукти/процеси/услуги да не се нарушават 
права върху чужда интелектуална собственост.

5. Допустими за финансиране дейности: 

По Елемент „Инвестиции” 
 Закупуване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на 

иновативния продукт, процес или услуга;
 Закупуване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при създаване 

на части от или на цялата поточна линия за производство на иновативния продукт/ 
реализация на иновативния процес; 

 Закупуване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния 
продукт, процес или услуга;

 Строително-монтажни работи, пряко свързани с инсталирането на закупеното по 
проекта оборудване – не повече от 30 % от общите допустими разходи по проекта.

По Елемент „Услуги”  
 Консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за 

производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния 
процес или услуга;
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 Консултантски и юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуалната 
собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги;  

 Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингови планове и стратегии за 
реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги; 

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

 Сертификация на иновативния процес или услуга, респективно получаване на 
продуктово съответствие за иновативния продукт в съответствие с приложимите 
стандарти;

 Визуализация на проекта – до 3 000 лв.;
 Одит на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 

10 000 лв.

 Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца. 
 Процедурата за подбор на проекти е без определен срок за кандидатстване.

Пълният пакет документи по процедурата – Насоки за кандидатстване и приложения 
към тях, както и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна 
финансова помощ, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган и на 
Междинното звено, както следва:
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_76.html 
и 
http://www.ibsme.org/story.aspx?id=1132. 

II. Процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване 
в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни 
услуги”

1. Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и 
инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни 
проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, 
процеси и услуги с висока добавена стойност.

2. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 48 895 750 лв. 
(25 млн. евро).

3. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на 
съфинансиране)
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Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всички категории 
предприятия е 200 000 лв. 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията 
на предприятието кандидат:
 за микро, малки и средни предприятия е 2 000 000 лв.
 за големи предприятия е 3 000 000 лв.

Категория 
предприятие

Максимален интензитет на 
безвъзмездната финансова помощ по 
елемент „Инвестиции” – (максимално 

допустим % от общо допустимите 
разходи за доставка на оборудване и 

СМР)

Максимален интензитет на 
безвъзмездната финансова 
помощ по елемент „Услуги” - 

(максимално допустим % от общо 
допустимите разходи за услуги)

Микро и малки 
предприятия 70 % 

50 %
(но не повече от

 391 166 лв.)

Средни предприятия
60 % 

50 %
(но не повече от 

391 166 лв.)

Големи предприятия
50 %

50 %
(но не повече от 

391 166 лв.)

4. Допустимост на кандидатите:
 Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския 

закон или Закона за кооперациите, и
 Да имат най-малко 3 (три) приключени финансови години преди датата на подаване на 

проектно предложение по процедурата, и
 Да имат седалище в България, и
 Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в 

качеството на посредник;
 Да внедряват иновативни продукти, процеси или услуги – собствена разработка, 

включително и когато кандидатът е възложил разработването на внедряваната иновация 
на други лица или е бил координатор/участник в проект за научно- изследователска и 
развойна дейност (НИРД), финансиран от донорски или други програми/проекти;

 При внедряването на иновативните продукти, процеси или услуги да не се нарушават 
чужди права върху интелектуална собственост.

5. Допустими за финансиране дейности: 

Процедурата предоставя възможност за финансиране на дейности, групирани в два 
основни елемента:
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 Елемент „Инвестиции” – подкрепата по този елемент цели да стимулира предприятията 
да инвестират в създаването и развитието на необходимия производствен капацитет 
за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на 
иновативни услуги, резултат от тяхна собствена разработка.

 Елемент „Услуги” – подкрепата по този елемент цели да предостави на предприятията 
достъп до професионални съвети, консултации и други услуги, пряко свързани с 
внедряването в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на 
иновативни услуги, както и тяхната успешна пазарна реализация.

Включването САМО на дейности по Елемент „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата 
процедура.

Допустими дейности по елемент „Инвестиции” 
 Закупуване/изработване на ново оборудване, необходимо за внедряване на 

иновативния продукт, процес или услуга;
 Закупуване 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;

 Закупуване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на 
иновативния продукт, процес или услуга;

 Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР), когато това е
задължително изискване за въвеждане в експлоатация на закупеното по проекта 

оборудване - 20 % от общите допустими разходи по Елемент „Инвестиции”.
 
Допустими дейности по елемент „Услуги” 
 Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за 

създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;
 Консултантски и юридически услуги, свързани със закрилата на права върху индустриална 

собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта 
иновативни продукти/процеси, услуги.

 Консултантски услуги, свързани с разработване на бизнес и маркетингови стратегии за 
реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси, услуги;

 Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на 
внедряване на иновативния продукт, процес или услуга.

 Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение - до 5 % от общите 
допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв. ;

 Дейности за визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, 
но не повече от 5 000 лв. ;

 Одит на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от  
30 000 лв. 

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца. 
Процедурата за подбор на проекти е с няколко крайни срока за кандидатстване.
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Пълният пакет документи по процедурата – Насоки за кандидатстване и приложения 
към тях, както и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна 
финансова помощ, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган и на 
Междинното звено, както следва:
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_98.html
и 
http://www.ibsme.org/story.aspx?id=1254 . 

III. Процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации 
от стартиращи предприятия”

1. Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия 
с висок иновативен потенциал като им предостави подкрепа в етапа на разработване 
на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в 
икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи 
иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на 
проектното предложение по процедурата, които притежават необходимия капацитет за 
изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с оглед 
увеличаване дела на създаваните иновативни продукти от българските предприятия.

2. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 39 116 600 лв. 
(20 млн. евро).

3. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на 
съфинансиране)

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален 
проект е 40 000 лв. 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален 
проект е 391 166 лв. (200 000 евро).

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по всеки 
индивидуален проект не трябва да надвишава 90 % от общите допустими разходи по 
проекта.

Помощта по процедурата попада в режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно 
Регламент (ЕО) No 1998/2006.

4. Допустимост на кандидатите:
  Да са еднолични търговци, търговски дружества или кооперации, регистрирани 

съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
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 Да са регистрирани по съответния ред не по-рано от 3 (три) години преди датата на 
подаване на проектното предложение по процедурата, и

 Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия, и

 Да имат седалище в България, и
 Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в 

качеството на посредник;
 Да разработват иновативни продукти, процеси или услуги с потенциал за внедряване 

в икономиката, като кандидатите следва да докажат наличието на експертиза в 
областта, към която се отнася предложената иновация, както и капацитет за нейното 
разработване, и

 При разработването на иновативните продукти/процеси/услуги, кандидатът не 
нарушава чужди права върху интелектуална собственост.

5. Допустими за финансиране дейности: 

 Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на 
разработвания иновативен продукт, процес или услуга, в случай че такива не са 
налични

към момента на кандидатстване.
 Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и 

извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на 
иновативния продукт, процес или услуга;

 Създаване или финализиране на опитен образец, функционални тестове на нови 
продукти, процеси или услуги;

 Разработване на технологии за производство, респективно създаване или 
осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга;

 Разработване на промишлен дизайн;
 Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и 

ползване на необходимата за това експертна помощ;
 Изработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и 

маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или 
услуга;

 Организиране на демонстрации, участия в изложения, панаири или други 
промоционални дейности, свързани с популяризиране на иновативния продукт, 
процес или услуга;

 Разработване на интернет страница на бенефициента за популяризиране на 
разработената иновативна идея и намиране на потенциални инвеститори за внедряване 
на иновативния продукт, процес или услуга;

 Консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране, доходи от права върху 
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индустриална собственост, доставка на технологии и оборудване.
 Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение - до 5 % от общите 

допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв. ;
 Дейности за визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, 

но не повече от 2 000 лв. ;
 Одит на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от  

20 000 лв.

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца. 

Процедурата е с предварителен подбор на проекти и с няколко крайни срока за 
кандидатстване.

Пълният пакет документи по процедурата – Насоки за кандидатстване и приложения 
към тях, както и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна 
финансова помощ, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган и на 
Междинното звено, както следва:
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_99.html 
и 
http://www.ibsme.org/story.aspx?ID=1260. 

IV. Процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” 

1. Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-
иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на нови и развитието 
на вече съществуващи офиси за технологичен трансфер в България като основен фактор 
за насърчаване на трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските 
организации към предприятията с оглед подкрепа на тяхното конкурентоспособно и 
устойчиво развитие в дългосрочен план.

2. Общ бюджет на процедурата: 9 779 150 лв. (5 млн. евро). 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на 
съфинансиране)

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален 
проект е 75 000 лв. 
Максималният размeр на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален 
проект е 400 000 лв.
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Категория 
предприятие

Максимален интензитет на 
безвъзмездната финансова помощ по 
елемент „Инвестиции” – (максимално 

допустим % от общо допустимите 
разходи по елемент „Инвестиции”)

Максимален интензитет на 
безвъзмездната финансова 
помощ по елемент „Услуги, 

административни и оперативни 
дейности” - (максимално 

допустим % от общо допустимите 
разходи по този елемент)

Микро и малки 
предприятия 70 % 

70 %
(но не повече от

 391 166 лв.)

Средни предприятия
60 % 

70 %
(но не повече от 

391 166 лв.)

Други кандидати
50 %

70 %
(но не повече от 

391 166 лв.)

„Други кандидати” са кандидатите, които не покриват изискванията за микро, малко или средно 
предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

4. Допустимост на кандидатите: 
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати: 
а/  български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална 

акредитация не по-ниска от „добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето 
образование или

б/ Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена или,
в/ Селскостопанска академия и институти към нея, или
г/ Експериментални лаборатории или изследователски институти по смисъла на чл. 60 от 

Закона за администрацията или, 
д/  Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за насърчаване на научните изследвания, или 
е/  Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, или
ж/ Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон  

или Закона за кооперациите, или
з/ Обединения на горепосочените лица (от буква „а” до буква „ж”), включително с Общини 

и/или Областни администрации, 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. 

5. Допустими за финансиране дейности:

Процедурата е насочена към осигуряването на подкрепа за създаване на нови и развитие 
на вече съществуващи офиси за технологичен трансфер чрез изпълнението на дейности 
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в рамките на следните допустими елементи:
Елемент „Инвестиции” – подкрепата по този елемент включва изпълнението на 
дейности за придобиване на инвестиционни проекти за изграждане на нови, както и 
за преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер, 
извършване на необходимите строително-монтажни работи, както и доставка на офис и 
специализирано оборудване за обезпечаване на дейността на подкрепените офиси за 
технологичен трансфер.
Елемент „Услуги, административни и оперативни дейности” – подкрепата по този 
елемент е насочена към обезпечаване на административната и оперативна дейност на 
подкрепените офиси за технологичен трансфер.

Допустими дейности по елемент „Инвестиции”:
 Придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) за изграждане на нови, преустройство или разширяване на 
съществуващи офиси за технологичен трансфер;

 Извършване на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждането на нови
или разширяването на съществуващи офиси за технологичен трансфер, като кандидатът 

или участник в обединението - кандидат по процедурата следва да има вещно право 
върху обекта на СМР.

 Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността 
на офисите за технологичен трансфер - закупуване на офис оборудване, както и 
специализирано оборудване, необходимо за обезпечаване на оперативната дейност и 
услугите, предоставяни от подкрепените офиси за технологичен трансфер.

Допустими дейности по елемент „Услуги, административни и оперативни 
дейности”:
 Създаване на интернет страница за нуждите на подкрепения офис за технологичен 

трансфер и създаване на виртуални офиси за технологичен трансфер;
 Обезпечаване на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер:
а)  осигуряване на необходимия персонал за изпълнение на оперативните дейности на 

подкрепените офиси;
б) ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на офисите за технологичен 

трансфер;
в) изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на 

интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;
г) услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за 

създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга;
д) консултантски или юридически услуги, свързани със защита правата върху 

интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;
е)  разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на конкретни 

иновативни продукти, процеси или услуги;
ж) консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на 

внедряване иновативни продукти, процеси или услуги;
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з)  създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси;
й) провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки пред 

предприятия;
й) участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения, свързани с 

дейността на офисите за технологичен трансфер;
к) популяризиране на дейността на офисите за технологичен трансфер;
л) участие в международни и национални мрежи на офиси за технологичен трансфер.
 Други допустими дейности:
•	Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение - до 5 % от общите 

допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв. ;
•	Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не 

повече от 5 000 лв. ;
•	Одит на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от  

4 000 лв.

Допустим разход по Елемент „Инвестиции” от процедурата е принос в натура, който се 
състои в предоставянето на недвижим имот или част от него и може да бъде считан за 
собствено съфинансиране от страна на бенефициентите.

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца. 
Процедурата е с предварителен подбор на проекти и с няколко крайни срока за 
кандидатстване. 

Пълният пакет документи по процедурата – Насоки за кандидатстване и приложения 
към тях, както и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна 
финансова помощ, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган и на 
Междинното звено, както следва:
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_102.html 
и 
http://www.ibsme.org/story.aspx?ID=1267 .

V. Процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове” 

1. Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-
иновативна инфраструктура чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за 
създаването на нови и укрепването на вече съществуващи технологични центрове в 
България, които да подпомогнат достъпа на предприятията до ново знание и технилогии, и 
да стимулират комерсиализирането на резултатите от научните изследвания. Процедурата 
е пряко насочена към предоставянето на подкрепа за извършване на необходимите 
предварителни (предпроектни) проучвания, изработването на задания за проектиране 
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и необходимата техническа документация във връзка с изграждането на технологични 
центрове, както и осигуряване на необходимото специализирано оборудване за 
обезпечаване на дейността им.
Процедурата стимулира инициативите в тази насока на широк кръг участници в 
иновационния процес – предприятия, местни власти, висши училища, Българска академия 
на науките, експериментални лаборатории и изследователски институти, научни 
организации, неправителствени организации, които работят за развитие и утвърждаване 
на науката, техниката и технологиите.

2. Общ бюджет на процедурата: 39 116 600 лв. (20 млн. евро). 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на 
съфинансиране).

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален 
проект е 300 000 лв. 

Максималният размeр на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален 
проект е 4 000 000 лв.

Категория предприятие Максимален интензитет на безвъзмездната финансова 
помощ по проекта

Микро и малки предприятия 70 % 

Средни предприятия 60 % 

Други кандидати 50 %

„Други кандидати” са кандидатите, които не покриват изискванията за микро, малко или средно 
предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

4. Допустимост на кандидатите:
 
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които 
отговарят на следните критерии: 
 Да са обединения на: 
а/  български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална 

акредитация не по-ниска от „добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето 
образование; 

б/  Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена;
в/  Селскостопанска академия и институти към нея; 
г/  Експериментални лаборатории или изследователски институти по смисъла на чл. 60 от 

Закона за администрацията; 



14

Отворени процедури за набиране на проектни предложения по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

д/  Научни организации по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за насърчаване на научните изследвания; 

 със следните организации:
е/  Браншови и работодателски организации, или
ж/ Юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за 

кооперациите.
По преценка на участниците в обединението – кандидат, в него могат да бъдат
включени и:
з/ Общини и/или Областни администрации, 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. 
 Да са нови или вече съществуващи технологични центрове, които осъществяват 

дейност в една или повече от следните иновативни области:
• Информационни технологии, и/или
• Еко и енергоспестяващи технологии, и/или
• Технологии, свързани със здравето.

5. Допустими за финансиране дейности:

Дейности за инвестиции:
 Дейности за създаване и/или разширяване на технологични центрове:
• Извършване на предпроектни проучвания във връзка с ограничени строително-

монтажни работи за преустройство на съществуващи сгради и помещения за целите 
на обособяването им като технологични центрове.

• Изработване на задания за проектиране съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с извършването на 
ограничени строително-монтажни работи за преустройство на съществуващи сгради 
и помещения за целите на обособяването им като технологични центрове. 

• Изработване на техническа документация за извършване на ограничени строително-
монтажни работи, свързани с преустройство на съществуващи сгради и/или помещения 
с цел обособяването им в технологични центрове.

• Извършване на ограничени строително-монтажни работи за преустройство на 
съществуващи сгради и/или помещения с цел обособяването им като технологични 
центрове като кандидатът или участник в обединението – кандидат по процедурата 
следва да притежава вещно право върху обекта/ите на строително-монтажни работи.

• Доставка и въвеждане в експлоатация на офис и специализирано оборудване, свързани 
с дейността и спецификата на подкрепените технологични центрове.
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Дейности за услуги:
 Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение – до 5 % от общите 

допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.
 Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не 

повече от 5 000 лв.
 Одит на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от  

40 000 лв.

Допустим разход по процедурата е принос в натура, който се състои в предоставянето на 
недвижим имот или част от него и той може да бъде считан за собствено съфинансиране 
от страна на бенефициентите при условие, че покупката им не е била финансирана с 
публична безвъзмездна помощ.

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца. 
Процедурата е с предварителен подбор на проекти и с няколко крайни срока за 
кандидатстване. 

Пълният пакет документи по процедурата – Насоки за кандидатстване и приложения 
към тях, както и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна 
финансова помощ, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган и на 
Междинното звено, както следва:
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_101.html 
и 
http://www.ibsme.org/story.aspx?ID=1264 .

VI. Процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на 
технологични паркове” 

1. Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-
иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на технологични 
паркове, които да функционират в тясна взаимовръзка с академичната и научна 
общност, да подпомагат достъпа на предприятията до ново знание и да стимулират 
комерсиализирането на научните изследвания. Процедурата е пряко насочена 
към предоставянето на подкрепа за извършване на необходимите предварителни 
(предпроектни) проучвания и изработването на инвестиционни проекти за изграждане 
на технологични паркове на територията на страната, като стимулира инициативите в 
тази насока на широк кръг участници в иновационния процес – предприятия, местни 
власти, висши училища, Българска академия на науките, експериментални лаборатории и 
изследователски институти, научни организации, неправителствени организации, които 
работят за развитие и утвърждаване на науката, техниката и технологиите.
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2. Общ бюджет на процедурата: 2 933 745 лв. (1 500 000 евро). 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на 
съфинансиране)

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален 
проект е 100 000 лв. 
Максималният размeр на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален 
проект е 391 166 лв. (200 000 евро).

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект не трябва да 
надвишава 70% от общите допустими разходи по проекта.

Помощта по процедурата попада в режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно 
Регламент (ЕО) No 1998/2006.

4. Допустимост на кандидатите:
 
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които 
отговарят на следните критерии: 
 Да са обединения от минимум 4 лица, включващи задължително: 

поне две предприятия1)  – възложители (инвеститори) на технологичния парк; и
поне две от изброените по-долу видове лица2)  като задължително поне едно от тях 
попада в определенията от т. „а” до т. „д” като юридическите лица по т.”д” не могат да 
бъдат търговци по смисъла на Търговския закон или кооперация по смисъла на Закона 
за кооперациите:

а/ Български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална 
акредитация не по-ниска от „добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето 
образование; 

б/ Българска академия на науките и нейни институти и звена;
в/ Селскостопанска академия и институти към нея; 
г/ Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от 

Закона за администрацията; 
д/ Научни организации по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за насърчаване на научните изследвания; 
е/ Юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани съгласно Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, които разходват имуществото си за развитието 
и утвърждаване на  науката, техниката и технологиите;

з/ Общини и/или Областни управители, и
 Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в 

качеството на посредник. 
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5. Допустими за финансиране дейности:

 Извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания във връзка 
с изграждането на технологични паркове, съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Законa за устройство на 
територията;

 Изработване на задания за проектиране на технологични паркове съгласно Наредба № 
4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Заданията 
за проектиране следва да определят изискванията към обекта, фазите на проектиране, 
както и необходимите проектни части;

 Изработване на инвестиционни проекти в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001  
г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с изграждането 
на технологични паркове по смисъла на чл. 26 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. 
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 
зони, като инвестиционните проекти следва да бъдат изработени минимум във фаза 
технически проект;

 Извършване на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите 
съгласно чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;

 Одит на проекта;
 Дейности за визуализация на проекта.

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца. 
Процедурата е без определен срок за кандидатстване. 

Пълният пакет документи по процедурата – Насоки за кандидатстване и приложения 
към тях, както и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна 
финансова помощ, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган и на 
Междинното звено, както следва:

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_68.html 
и
http://www.ibsme.org/story.aspx?id=978 .
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Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” 

I. Процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на 
клъстерите в България”

1. Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието 
на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на 
българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване 
на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и 
услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, 
както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи 
клъстерни дейности. 

2. Общ бюджет на процедурата: 29 337 450 лв. (15 млн. евро). 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на 
съфинансиране)

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален 
проект (независимо от избраната комбинация от компоненти) е 2 000 000 лв. 

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален 
проект в зависимост от избраната комбинация от допустими компоненти по процедурата 
е както следва: 

Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на 
административното тяло на клъстера” 

 85 % от стойността на общо допустимите 
разходи по Компонент 1 през първата година от 
изпълнението на проекта, и

 75 % от стойността на общо допустимите 
разходи по Компонент 1 през втората година от 
изпълнението на проекта

Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие 
и бърз резултат и дейности за привличане на нови 
членове на клъстера” 

 65 % от стойността на общо допустимите 
разходи по Компонент 2 за целия период на 
изпълнение на проекта

Компонент 3 „Инвестиционен компонент”  50 % от стойността на общо допустимите 
разходи по Компонент 3 за целия период на 
изпълнение на проекта
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4. Компоненти на процедурата:

Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера” 
– подкрепата по този компонент цели изграждането и развитието на административния 
и управленски капацитет на клъстера с оглед осигуряване на ефективна координация и 
управление на клъстерните дейности. 

Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности за 
привличане на нови членове в клъстера” – подкрепата по този компонент е насочена 
към развитие на пазарите, популяризиране на дейностите, продуктите и услугите на 
клъстера, привличане на нови членове, както и изграждане на транснационални връзки 
за установяване на сътрудничество с други клъстери.  

Компонент 3 „Инвестиционен компонент” - подкрепата по този компонент цели 
стимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на клъстера, диверсификация 
на продукцията и увеличаване на производителността с цел повишаване на 
конкурентоспособността на клъстера. 

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни 
предложения, включващи различни комбинации от дейности по посочените три допустими 
компоненти, в зависимост от потребностите за развитие на клъстера, като включването 
на дейности по Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на 
клъстера” е задължително в случаите, когато клъстерът - кандидат няма създадено 
клъстерно управително тяло.

Включването на дейности само по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” е 
НЕДОПУСТИМО. 

5. Допустимост на кандидатите: 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които 
отговарят на следните общи критерии: 
 Да са новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата на обединения, 

които могат да включват: 

а/  юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон 
или Закона за кооперациите; 

б/  юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел; 

в/  български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална 
акредитация не по-ниска от „добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето 
образование; 
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г/ професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за 
народната просвета;

д/  Българска академия на науките и нейни институти и звена;
е/  Селскостопанска академия и институти към нея; 
ж/ Експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл. 60 от 

Закона за администрацията; 
з/  Научни организации по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за насърчаване на научните изследвания; 
и/  Общини и/или Областни администрации, 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. 

Специфични критерии за допустимост на кандидатите: 
 За да бъдат допустими за финансиране по Компонент 1 и Компонент 2 от процедурата, 

кандидатите следва да бъдат обединения – клъстери в процес на създаване, 
новосъздадени или вече съществуващи клъстери, които включват минимум 7 
юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон 
или Закона за кооперациите. 

 За да бъдат допустими за финансиране по Компонент 3, кандидатите следва да бъдат 
обединения – новосъздадени или вече съществуващи клъстери, които включват 
минимум 20 участници – юридически лица или еднолични търговци, изброени от буква 
„а” до буква „и”, като минимум един от участниците е учебно заведение – българско 
висше училище или професионално училище или професионална гимназия. 

6. Допустими за финансиране дейности:

По Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера” 
допустими са следните дейности: 
 Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на управленското и административното 

тяло на клъстера; 
 Дейности за повишаване на капацитета за управление и координация на клъстера – 

участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, 
добри практики и други за управителното и административното тяло на клъстера; 

 Други дейности, свързани с изпълнението на проектите по настоящата процедура: 
• Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата – до 

5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв. 
• Визуализация на проекта – не повече от 5 000 лв. 
• Одит на проекта – не повече от 20 000 лв. 
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По Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности 
за привличане на нови членове в клъстера” допустими са следните дейности: 
 Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови 

членове:

• Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера, насочени към 
разширяване и развитие на дейността му, както и към привличане на нови клиенти и 
нови членове на клъстера;

• Създаване на интернет и интранет страници за нуждите на клъстера и изграждане на 
информационна база данни и др.

 Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг и разширяване на членството на 
клъстера:

 Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и др., които 
са включени в маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за развитие на 
клъстера.

По Компонент 3 „Инвестиционен компонент” допустими са следните дейности: 
 Придобиване на дълготрайни материални активи за общи клъстерни дейности - 

закупуване на оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни 
лаборатории, производствени центрове и други, в които ресурсите се ползват от всички 
клъстерни членове и се управляват от клъстерната организация;

 Придобиване на дълготрайни нематериални активи за общи клъстерни дейности - 
специализирани софтуерни приложения, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др., 
представляващи дълготрайни нематериални активи;

 Извършване на строително-монтажни работи за подобряване на функционалните 
характеристики на съществуващи сгради и помещения, когато това е непосредствено 
свързано и необходимо за въвеждане в експлоатация на дълготрайните материални 
активи, посочени по-горе.

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца. 
Процедурата за подбор на проекти е без определен срок за кандидатстване. 

Пълният пакет документи по процедурата – Насоки за кандидатстване и приложения 
към тях, както и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна 
финансова помощ, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган и на 
Междинното звено, както следва:
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_86.html 
и 
http://www.ibsme.org/story.aspx?ID=1185.
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II. Процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно 
признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

1. Основната цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на 
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за 
въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите и 
работата с клиенти, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни 
стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за 
подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на 
ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока 
добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар. 

2. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:  
29 337 450 лв.

 (15 000 000 евро). 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на 
съфинансиране).

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален 
проект е 391 166 лв. (200 000 евро).

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект не 
трябва да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта. 

Помощта по процедурата попада в режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно 
Регламент (ЕО) No 1998/2006.

4. Допустимост на кандидатите: 

 Да са юридически лица или еднолични търговци, 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, и
 Да имат минимум 1 приключена финансова година (2010 г.) преди датата на 

обявяване на настоящата процедура за набиране на проектни предложения, и
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 Да имат реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена 
финансова година (2010 г.) равни или надвишаващи 200 000 лв.

5. Допустими за финансиране дейности: 

 Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за 
предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление, 
и/или внедряване на системи за управление на ресурсите в предприятията (ERP 
системи), и/или внедряване на системи за управление на работата с клиенти (CRM 
системи), и/или друг вид системи за управление на ресурси, и/или консултантски 
услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/
международни стандарти, и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри 
производствени практики;

 Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване 
и нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията 
на изградената/ите система/и за управление и/или с изискванията на европейски/
международни стандарти, и/или добри производствени практики, както и насърчаване 
на инвестициите в системи за управление на ресурсите (ERP системи), системи за 
управление на работата с клиенти (CRM системи), и/или друг вид системи за управление 
на ресурси.

 Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по 
сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието 
на продукти от съответните оправомощени от държавата или акредитирани лица, 
нотифицирани органи за оценяване на съответствието или производители /в 
случаите на поставяне на маркировка за съответствие СЕ/, и/или за удостоверяване 
въвеждането на добри производствени практики.

 Други допустими дейности, пряко свързани с изпълнението на проектите по 
процедурата:

а) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение - до 5 % от общите 
допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.; 

б) Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не 
повече от 5 000 лв.;

в) Одит на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 1 
500 лв.
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Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 12 месеца. 
Процедурата за подбор на проекти е с определен срок за кандидатстване.

Пълният пакет документи по процедурата – Насоки за кандидатстване и приложения 
към тях, както и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна 
финансова помощ, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган и на 
Междинното звено, както следва:

http://www.opcompetitiveness.bg 
и 
http://www.ibsme.org.  





За допълнителна информация:

Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
тел.: + 359 2 940 75 00

факс: + 359 2 981 17 19
интернет страница: www.opcompetitiveness.bg

адрес: 1000 гр. София, ул. „Славянска” № 8

Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”:
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия,

Главна дирекция „Конкурентноспособност и иновации”
тел.: + 359 2 807 53 11; + 359 2 807 53 00

факс: + 359 2 807 53 08
интернет страница: www.ibsme.org

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

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, енергетиката 
и туризма и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд

за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


