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Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

1

Разработване на 

продуктови и 

производствени 

иновации

Нарастване на дела на 

предприятията, които 

разработват и 

разпространяват 

иновации, както и 

повишаване на 

иновационния 

капацитет на 

предприятията

Процедура на 

подбор на 

проекти

не
68 454 050 лв./ 

35 млн.евро

Предприятия, които са 

търговци по смисъла на 

Търговския закон или 

Закона за 

кооперациите или са 

еквивалентно лице по 

смисъла на 

законодателството на 

държава-членка на 

Европейското 

икономическо 

пространство. 

Дейности по разработване на иновации в 

тематичните области на ИСИС:

 - приложни научни изследвания в предприятието;

- проучване, придобиване и прилагане на 

резултати от научни изследвания, технологии, 

know-how, непатентовани открития, права по 

интелектуална собственост;

- тестване на прототипи и пилотни линии;

- тествания, изпитвания, измервания.

Инвестиционни 

разходи 

(ДМА и ДНА)

Разходи за услуги 

Оперативни разходи

25-90%
Декември 

2016 г.

Март 

   2017 г.
да да 50,000 1,000,000

2 София тех парк

Развитие на про-

иновативна 

инфраструктура и на 

научно-технологичен 

парк 

Процедура на 

директно 

предоставяне

не
52 122 869.5 лв./ 

26,65 млн. евро
София Тех Парк АД

Инвестиционни дейности, които не са 

финансирани по ОПРКБИ.

Инвестиционни 

разходи, които не са 

финансирани по 

ОПРКБИ.

Н/П

Ще се 

определя 

финансов 

дефицит

Март 

  2016 г.

Май 

   2016 г.
да не не

52 122 

869.5

Приоритетна ос 2 „Капацитет за растеж на МСП“

3
Развитие на 

клъстери в България

Предоставяне на 

подкрепа за създаване 

и развитие на 

клъстери в България 

като фактор за 

повишаване на 

конкурентоспособност

та на българските 

предприятия

Процедура на 

подбор на 

проекти

не
39 116 600 лв./ 

20 млн. евро

Новосъздадени, 

развиващи се и развити 

клъстери, които са 

обединения - 

юридически лица или 

обединения, които не 

представляват 

юридически лица

Дейности за организационно-административно 

укрепване;

Дейности за коопериране и създаване на 

сътрудничества по цялата верига на стойността;

Дейности за нтернационализация и участие в 

европейски и международни форми на 

сътрудничество;

Дейности за  развитие на споделени иновационна 

инфраструктура и ноу-хау.

Инвестиционни 

разходи 

(ДМА и ДНА)

Разходи за услуги 

Оперативни разходи

35 - 90%
Юли 

2016 г.

Септември 

2016 г.
да да 100,000 2,000,000

Общ размер на 

БФП  по 

процедурата /лв./

Допустими кандидати Примерни допустими дейности
Категории 

допустими разходи

Максимален 

% на съ-

финансиране

№
Наименование на  

процедурата 

Цели на предоставя-

ната БФП по  

процедурата

Вид процедура 

за предоставяне 

на БФП по чл. 3 

от ПМС № 

107/2014 г.

Извършва

не на 

предварит

елен 

подбор на 

концепци

и за 

проектни 

предложе

ния

Размер на БФП за 

проект /лв./

Представлява ли 

процедурата/част от нея

Дата на 

обявяване 

на 

процедурат

а

Краен срок 

за подаване 

на проектни 

предложени

я



Общ размер на 

БФП  по 

процедурата /лв./

Допустими кандидати Примерни допустими дейности
Категории 

допустими разходи

Максимален 

% на съ-

финансиране

№
Наименование на  

процедурата 

Цели на предоставя-

ната БФП по  

процедурата

Вид процедура 

за предоставяне 

на БФП по чл. 3 

от ПМС № 

107/2014 г.

Извършва

не на 

предварит

елен 

подбор на 

концепци

и за 

проектни 

предложе

ния

Размер на БФП за 

проект /лв./

Представлява ли 

процедурата/част от нея

Дата на 

обявяване 

на 

процедурат

а

Краен срок 

за подаване 

на проектни 

предложени

я

5

Институционални 

бенефициенти - 

приоритетна ос 2

5.1.

Създаване на 

условия за 

устойчиво развитие 

и успешно 

интегриране на 

българските 

предприятия на 

европейските и 

международните 

пазари чрез 

подкрепа дейността 

на ИАНМСП

Подобряване на 

бизнес средата

Процедура на 

директно 

предоставяне

не
9 779 150 лв./

5 млн. евро
ИАНМСП

Дейности, свързани с подкрепа на 

предприемачеството и насърчаване 

интернационализацията на българските 

предприятия

Инвестиционни 

разходи

Разходи за услуги

Оперативни разходи

100% Май 2016 г. Юли 2016 г. не не не 9,779,150

5.2.

Позициониране на 

България като 

позната и 

предпочитана 

дестинация за 

инвестиции

Подобряване на 

бизнес средата

Процедура на 

директно 

предоставяне

не
9 779 150 лв./

5 млн. евро
БАИ

Дейности, свързани с привличане на чуждестранни 

инвестиции от целеви сектори и държави, вкл. 

осъществяване на проактивен инвестиционен 

маркетинг

Инвестиционни 

разходи

Разходи за услуги

Оперативни разходи

100% Май 2016 г. Юли 2016 г. не не не 9,779,150

39 116 600 лв./ 

20 млн. евро

Микро, малки и средни 

предприятия, които са 

търговци по смисъла на 

Търговския закон или 

Закона за 

кооперациите или са 

еквивалентно лице по 

смисъла на 

законодателството на 

държава-членка на 

Европейското 

икономическо 

пространство

Разходи за услуги
Май

   2016 г.

Юли 

   2016 г.
90%

Развитие на 

управленския 

капацитет на МСП 

4

Предоставяне на 

подкрепа за развитие 

и укрепване на 

управленския 

капацитет на МСП в 

България и 

насърчаване 

използването на 

информационни и 

комуникационни 

технологии и услуги

Процедура на 

подбор на 

проекти

не 10,000 391,166

Разработване, внедряване и сертифициране на 

системи за управление на качеството; 

Разработване, трансфер, внедряване и 

сертифициране на добри производствени 

практики;

 

Услуги по реинженеринг на процесите в 

предприятията; 

Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ 

системи и приложения за управление на бизнеса.

не да



Общ размер на 

БФП  по 

процедурата /лв./

Допустими кандидати Примерни допустими дейности
Категории 

допустими разходи

Максимален 

% на съ-

финансиране

№
Наименование на  

процедурата 

Цели на предоставя-

ната БФП по  

процедурата

Вид процедура 

за предоставяне 

на БФП по чл. 3 

от ПМС № 

107/2014 г.

Извършва

не на 

предварит

елен 

подбор на 

концепци

и за 

проектни 

предложе

ния

Размер на БФП за 

проект /лв./

Представлява ли 

процедурата/част от нея

Дата на 

обявяване 

на 

процедурат

а

Краен срок 

за подаване 

на проектни 

предложени

я

5.3.

 Повишаване на 

ефективността и 

ефикасността на 

услугите, 

предлагани от КЗП 

за българските 

предприятия 

Подобряване на 

бизнес средата

Процедура на 

директно 

предоставяне

не
5 867 490 лв./

3 млн. евро
КЗП

Дейности, свързани с повишаване на 

ефективността и ефикасността на услугите, 

предлагани от КЗП за българските предприятия 

Инвестиционни 

разходи

Разходи за услуги, 

Оперативни разходи

100% Май 2016 г. Юли 2016 г. не не не 5,867,490

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

6

Повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

големи предприятия

Намаляване на 

енергийната 

интензивност чрез 

подкрепа за големите 

предприятия в 

България за  

насърчаване 

изпълнението на 

проекти за енергийна 

ефективност

Процедура на 

подбор на 

проекти

не
78 233 200 лв./ 

40 млн. евро

Големи предприятия, 

които са търговци по 

смисъла на Търговския 

закон или Закона за 

кооперациите или са 

еквивалентно лице по 

смисъла на 

законодателството на 

държава-членка на 

Европейското 

икономическо 

пространство

Изпълнение на мерки, които допринасят за 

подобряване на енергийната ефективност на 

предприятията, вкл.:

- Дейности за повторно използване на остатъчната 

топлинна енергия в промишлеността

- Въвеждане и сертифициране на системи за 

енергиен мениджмънт

- Извършване на СМР, които водят до намаляване 

на енергоемкостта на съществуващия сграден 

фонд на предприятията

- Придобиване на системи за отопление и 

охлаждане и/или производство на електрическа 

енергия от възобновяеми енергийни източници за 

собствено потребление

Инвестиционни 

разходи

Разходи за 

материали и 

консумативи

Разходи за услуги 

25 - 45%
Октомври 

2016 г.

Декември 

2016 г.
да да 500 000 3 500 000

Приоритетна ос 4 Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ

7

Фаза 2 на проект 

„Изграждане на 

междусистемна 

газова връзка 

България-Сърбия“

Подобряване на 

свързаността със 

съседните 

газопреносни системи

Процедура на 

директно 

предоставяне

не
88 012 35 лв./ 

45 млн. евро

Министерство на 

енергетиката

Дейности по фаза 2 на проект „Изграждане на 

междусистемна газова връзка България-Сърбия“

Инвестиционни 

разходи 

Разходи за услуги

Разходи за 

материали

Разходи за 

организация и 

управление

Разходи за 

провеждане и 

участие в 

мероприятия

99.19% Юни 2016 г.
Август 

  2016 г.
не не не 88 012 35


