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ПРОЦЕДУРИ, ОТВОРЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
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: да се предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на български
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).
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект - 50 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект - 1 000 000 лв.

Категория
предприятие

Максимален интензитет на
Максимален интензитет на
безвъзмездната финансова
безвъзмездната финансова помощ за
помощ при предоставяне на
инвестиции – (максимално допустим
услуги - (максимално допустим %
% от общо допустимите разходи за
от общо допустимите разходи за
доставка на оборудване и СМР)
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.)

4. Допустимост на кандидатите
 Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за
кооперациите;
 Да имат седалище в България;
 Да са регистрирани до три години преди датата на подаване на проектно предложение по процедурата;
 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;
 Да са директно отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на
посредник;
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 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;
 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;
 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 www.opcompetitiveness.bg.
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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: създаване и развитие 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
административното тяло на клъстера”

 85 % от стойността на общо допустимите
разходи по Компонент 1 през първата година
от изпълнението на проекта,
на
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  65 % от стойността на общо допустимите
и бърз резултат и дейности за привличане на нови
разходи по Компонент 2 за целия период на
членове на клъстера”
изпълнение на проекта
Компонент 3 „Инвестиционен компонент”

 50 % от стойността на общо допустимите
разходи по Компонент 3 за целия период на
изпълнение на проекта

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.
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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;
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.
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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.
−−
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;
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 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 www.opcompetitiveness.bg.
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ПРОЦЕДУРИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ 2012 г.
ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И РАЗВИТИЕ НА
БЛАГОПРИЯТНА БИ ЗНЕС СРЕДА”
“Създаване на регионални бизнес инкубатори”
1. Цел на процедурата: Подобряване на бизнес средата, посредством предоставяне на лесно достъпни и
качествени консултантски и информационни услуги на бизнеса.
2. Вид на процедурата: Открита процедура на конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване.
3. Бюджет на процедурата: 19 558 300 лв. / 10 000 000 Евро
4. Допустими бенефициенти: Мрежи и организации, предоставящи консултантски, информационни и др.
услуги на бизнеса, местни и регионални власти, НПО, консултантски организации, съществуващи бизнес
инкубатори, научноизследователски организации, вкл. съгласно ЗВО.
5. Индикативни допустими разходи: Инвестиционни разходи, разходи за услуги, оперативни разходи.
6. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на съфинансиране):
 Инвестиционен компонент – 70%;
 Оперативна дейност и услуги – 90%.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект - 200 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект - 1 500 000 лв.

“Енергийна ефективност и зелена икономика”
(обявяването на процедурата предстои)
1. Основна цел на процедурата: предоставяне на подкрепа на микро, малки и средни предприятия в
България за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи производствени технологии и технологии
от възобновяеми енергийни източници, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството,
както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт,
като целта е да се постигнат устойчиви резултати и благоприятно екологично въздействие.
2. Вид на процедурата: открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за
качество, без определен срок за кандидатстване.
3. Бюджет на процедурата: 293 374 500 лева / 150 000 000 Евро
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4. Допустими бенефициенти: микро, малки или средни предприятия
5. Допустими разходи:
Компонент 1 „Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ”:
а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени
в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, с изключение на включените в
него машини, оборудване, съоръжения за производствени цели.
б) Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта
на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани с и необходими за
въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали и оборудване.
в) Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани с и необходими
за изпълнението на проекта, включително придобиване на инвестиционен проект по смисъла на
Закона за устройство на територията (ЗУТ)
г) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за
собствени нужди.
д) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация
от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи и
оползотворяване на вторична биомаса от продукти, които не са включени в Анекс I от ДФЕС.
Компонент 2 „Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна помощ“:
а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения,
представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството
на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели,
указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.
б) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с и
необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване по буква а) ДМА.
Компонент 3 „Услуги, попадащи в режим „минимална помощ”:
а) Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в някой
от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност;.
б) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в
предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/
EN ISO 50001.
6. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на съфинансиране):
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ в рамките на индивидуален проект не
може да надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект – 2 000 000 лв.
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НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013 (ОПК) КЪМ 30.04.2012 г.
Брой сключени договори по Приоритетни оси на ОПК
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Стойност на сключените договори по Приоритетни оси на ОПК (в евро)

Приоритетна ос 4
31 898 115; 6%
Приоритетна ос 5
23 770 407; 5%
Приоритетна ос 1
35 062 718; 7%
Приоритетна ос 2
232 358 874; 44%
Приоритетна ос 3
199 000 000; 38%
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Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните
дейности”
Брой сключени договори по процедури
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0
BG161PO003/1.1.1-01/2007:
„Подкрепа за създаване и
развитие на стартиращи
иновативни предприятия”

BG161PO003-1.1.04
BG161PO003-1.1.03
BG161PO003-1.1.02
„Развитие на стартиращи "Подкрепа за внедряване „Подкрепа за внедряване
в производство на
иновативни предприятия
в производството на
иновативни продукти,
чрез подкрепа
иновативни продукти,
процеси и предоставяне процеси и предоставяне
за внедряване на
на иновативни услуги"
иновативни продукти,
на иновативни услуги"
процеси и услуги”

Стойност на сключените договори по процедури (в евро)

BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за
внедряване в производството на
иновативни продукти, процеси
и предоставяне на иновативни
услуги" 3 080 335
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007:
„Подкрепа за създаване и развитие
на стартиращи иновативни
предприятия” 5 654 193
BG161PO003-1.1.03 „Развитие
на стартиращи иновативни
предприятия чрез подкрепа
за внедряване на иновативни
продукти, процеси и услуги”
1 421 386
BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за
внедряване в производство на
иновативни продукти, процеси
и предоставяне на иновативни
услуги" 24 906 804
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Брой на подадените и одобрени проектни предложения по процедури
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11

Актуална информация за оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”
Брой сключени договори по процедури

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България"

9

BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие
на бизнес инкубатори”

17

BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно
признати стандарти и въвеждане на системи за
управление в предприятията"
BG161PO003-2.1.08 "Покриване на международно
признати стандарти"
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205

BG161PO003-2.1.03 "Покриване на международно
признати стандарти"

114

2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на
международно признати стандарти"

129

BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в
големи предприятия"

20

BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в
големи предприятия"

33

BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и
кооперации на хора с увреждания"

21

BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки
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BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в
малки и средни предприятия”
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2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична
модернизация в предприятията"

47
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Стойност на сключените договори по процедури (в евро)

BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно
признати стандарти и въвеждане на системи за
управление в предприятията" 21 954 237,46
BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и
развитие на бизнес инкубатори” 7 179 601,51
BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България" 1 120 243,4
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична
модернизация в предприятията" 6 734 907,93
BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация
в малки и средни предприятия” 26 330 693,46
BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация
в малки и средни предприятия" 44 041 072,09
BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация
в малки и средни предприятия" 47 850 357,05
BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и
кооперации на хора с увреждания" 2 448 051,88
BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация
в големи предприятия" 34 027 768,61
BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация
в големи предприятия" 28 638 527,23
2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на
международно признати стандарти" 2 244 024,76
BG161PO003-2.1.03 "Покриване на международно
признати стандарти" 1 371 216,58
BG161PO003-2.1.08 "Покриване на международно
признати стандарти" 8 418 171,95
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Брой на подадените и одобрени проектни предложения по процедури
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ИЗПЛАТЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (ЛЕВА) ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ КЪМ 19.05.2012 г. ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

Приоритетна ос 4
15 582 490,81
Приоритетна ос 5
8 938 523,73
Приоритетна ос 1
10 807 207,56
Приоритетна ос 2
145 047 464,28
Приоритетна ос 3
389 210 170
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ИЗПЛАТЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (ЛЕВА) ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ КЪМ 19.05.2012 г. ПО ГОДИНИ
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

За допълнителна информация:
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
тел.: + 359 2 80 75 336
интернет страница: www.opcompetitiveness.bg
адрес: гр. София 1000, ул. „6-ти септември” № 21

Регионални сектори на Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”
Бургас 8000
ул. „Апостол Карамитев” № 12, ет. 2
тел. +359 56 581 610
Благоевград 2700
ул. „Стефан Стамболов” № 11
тел. +359 73 830 108
Варна 9000
ул. „Преслав” № 51
тел. +359 52 617 077
Враца 3000
ул. „Митко Цветков” № 2, ет. 5
тел. +359 92 666 539
Пловдив 4000
пл. „Централен” № 1
тел. +359 32 941 266

Плевен 5800
пл. „Възраждане” № 1, ст. 316, 317, 318
тел. +359 64 803 203
Русе 7000
ул. „Мария Луиза” № 19
/партерен етаж на бул. „Гурко”/
тел. +359 82 825 273
Стара Загора 6000
бул. „Цар Симеон Велики” № 108, ет. 1
тел. +359 42 650 040
Велико Търново 5000
ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3, зала 307
тел. +359 62 650 107

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на
публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007 – 2013”, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ 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 ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”
в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

