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МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ 

1. Основни параметри 

Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“, Министерство на икономиката 

 Оперативна програма Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020  

Приоритетна ос Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за 

растеж на МСП“  

Инвестиционен 

приоритет  

Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на 

МСП“ 

Наименование на 

процедурата/процедурит

е 

Позициониране на България като позната и 

предпочитана дестинация за инвестиции чрез 

подкрепа дейността на БАИ.    

  Цел Основната цел на процедурата е да се повиши качеството 

и количеството на услугите, предоставяни на настоящите 

и потенциални инвеститори и да се стимулират 

инвестициите в ключови за България сектори с висок 

потенциал за развитие чрез осигуряване на 

институционална подкрепа на БАИ за подобряване на 

бизнес средата и позициониране на България като 

позната и предпочитана дестинация за инвестиции.   

Обосновка През последните години инвестициите в икономиката на 

страната намаляват значително, като делът им в БВП се 

свива до 21%1 през 2014 г. спрямо 33.5% в техния пик  в 

пред-кризисната 2008 г. Тази динамика се наблюдава на 

фона на ръст на публичните инвестиции през последните 

три години (от 3.5% от БВП през 2011 г. до 5 % от БВП 

през 2014 г.), повлияни положително от притока на 

средства от ЕС. Основният фактор за продължаващия 

спад на общите инвестиции е непрекъснатото намаление 

                                                           
1 Предварителни данни на НСИ. 
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на частните инвестиции. За периода 2009-2014 г. 

кумулативният спад на частните инвестиции достига 

33.4% в номинално изражение и 38.1% в реален план.  

За януари 2016 г. преките чуждестранни инвестиции2 

(ПЧИ) възлизат на 44.9 млн. евро, като за същия период 

на 2015 г. те се равняват на 323.4 млн. евро.  

Регистрираният продължаващ спад на частните 

инвестиции, наблюдаван в условия на постепенно 

възстановяване на европейските пазари и реализиране 

на (макар и скромен) икономически растеж в страната, е 

тревожна тенденция, показваща потенциални структурни 

проблеми и пречки пред инвеститорския интерес. 

С  цел преодоляване на посочените негативни тенденции, 

в рамките на ОПИК 2014 – 2020 е предвидена подкрепа  

за осъществяване на дейности за повишаване степента 

на информираност на потенциалните инвеститори 

относно инвестиционния климат в България, и дейности 

за позициониране на страната като позната и 

предпочитана инвестиционна дестинация.   

С оглед създаването на необходимите условия и 

предпоставки за подобряване на услугите, предоставяни 

на инвеститорите и привличане на нови ПЧИ, настоящата 

процедура предвижда предоставянето на допълваща 

институционална подкрепа на Българската агенция за 

инвестиции (БАИ). 

Очаквани резултати В резултат от изпълнението на предвидените дейности по 

настоящата процедура се очаква постигане на 

положителен ефект за развитието на устойчива 

благоприятна бизнес среда и конкурентоспособност на 

българската икономика чрез усъвършенстване на процеса 

по привличане и задържане на инвестиции в ключови за 

България приоритетни сектори, увеличаване на обема на 

                                                           
2 Източник на данните - Статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ: Бюлетин на НСИ 

„Ключови показатели за България“, 06.04.2016 г.   
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преките инвестиции и разширяване на обхвата на 

услугите, предоставяни на реалните и потенциални 

инвеститори. 

Демаркация В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни 

дейности, финансирани по проект, програма или каквато 

и да е друга финансова схема, произлизаща от 

националния бюджет, бюджета на Общността или друга 

донорска програма.    

Процедурата се явява продължение и разширение на 

предоставената в рамките на ОП „Развитие 

конкурентоспособността на българската икономика“ 200-

2013 (ОПРКБИ) подкрепа на институционалните 

бенефициенти за подобряване на бизнес средата.. 

Продължителност   2016-2023  

Териториален обхват  Дейностите по настоящата процедура следва да бъдат 

изпълнени на територията на Р. България. 

Допускат се и ограничени дейности, осъществявани в 

чужбина съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

Резултатите от изпълнението на проекта следва да се 

ползват на територията на Република България. 

Бюджет (ЕФРР и 

национален) 

Общ бюджет по процедурата, по която допустим кандидат 

е БАИ:    

9 779 150 лева (5 000 000 евро), като финансирането 

от ЕФРР е  8 312 277.50 (4 250 000 евро), а националното 

съфинансиране се равнява на 1 466 872.50 лв. (750 000 

евро).   

Това е общ предвиден размер на безвъзмездната 

финансова помощ по тази процедура чрез директно 

предоставяне. Управляващият орган си запазва правото 

да не предостави изцяло посочената по-горе сума.   

Режим на 

държавна/минимална 

помощ 

Неприложимо по отношение на конкретния бенефициент 

по настоящата процедура.  
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2. Методология и критерии за  подбор на операции 

Вид процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ 

Ще се прилага процедура на предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез директно 

предоставяне на конкретен бенефициент съгласно чл. 25, 

ал. 1, т. 2 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. 

в ДВ, бр. 101/22.12.2015 г.)  

Процедурата чрез директно предоставяне е тази, която:  

- се предоставя само на кандидат, посочен в 

съответната програма или в документ, одобрен от 

Комитета за наблюдение на програмата като 

конкретен бенефициент за съответната дейност.  

Процедурата чрез директно предоставяне се осъществява 

по следния начин (съгл. чл. 43 и чл. 45 от ЗУСЕСИФ):  

- Ръководителят на управляващия орган на 

програмата утвърждава за всяка процедура насоки 

и/или друг документ, определящи условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на 

одобрените проекти. 

- Управляващият орган на програмата изпраща 

проектите на документи на конкретния 

бенефициент за предложения и възражения в 

разумен срок, който не може да бъде по-кратък от 

една седмица.  

- Утвърдените документи се изпращат на конкретния 

бенефициент заедно с поканата за участие в 

процедурата чрез директно предоставяне и се 

публикуват на страницата на съответната 

програма и в ИСУН. 

- Конкретният бенефициент подава проектно 

предложение по съответния образец за оценяване 

в компетентните управляващи органи. 

При наличие на положителен резултат от оценката, 

Решението на ръководителя на Управляващия орган да 

предостави безвъзмездна финансова помощ се  
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обективира в административен договор с бенефициента.  

Краен срок за 

кандидатстване 

Ще се прилага процедура чрез директно предоставяне с 

няколко крайни срока за кандидатстване.  

Минималният срок за подаване на проектни предложения 

за първия срок е 60 дни от датата на обявяване на 

процедурата.    

Допустими кандидати Допустим кандидат по настоящата процедура е:  

Българската агенция за инвестиции (БАИ), с 

ЕИК/Булстат: 831910251,     

която следва да бъде одобрена от Комитета за 

наблюдение на ОПИК 2014-2020 като конкретен 

бенефициент, който може да получи безвъзмездна 

финансова помощ за изпълнение на проектните 

дейности. 

Изисквания към 

партньори (ако е 

приложимо) 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне не 

се допуска участието на партньори. 

Допустими 

проекти/дейности 

Допустими дейности са тези, които имат за свой основен 

предмет постигането на целта на настоящата процедура 

чрез директно предоставяне.  

Предоставяната помощ по настоящата процедура може да 

обхваща следните видове допустими дейности: 

 Извършване/изготвяне на периодични  

проучвания/анализи/оценки за състоянието и 

перспективите за развитие на ключови индустрии 

с висок потенциал (средно- и високотехнологични 

сектори) в България.     

 Актуализиране на средносрочна маркетингова 

програма и разработване на детайлен 

стратегически план за изпълнение с цел 

привличане на чуждестранни инвестиции от 

целеви сектори и държави.    
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 Реализиране на дейности по осъществяване на 

проактивен инвестиционен маркетинг за 

утвърждаване на България като успешна 

инвестиционна дестинация: 

-   Организиране и провеждане на промоционални 

кампании и инвестиционни събития/прояви в 

чужбина с цел привличане на инвеститори.  

- Разработване и разпространение на 

информационни, промоционални и рекламни 

материали и мултимедийни продукти.  

 Надграждане и поддръжка на он-лайн платформа 

„Виртуален офис“ за нуждите на инвестиционния 

процес с цел предоставяне на по-качествени 

информационни и консултантски услуги на 

потенциалните инвеститори, вкл. закупуване на 

дълготрайни материални активи и дълготрайни 

нематериални активи.   

 Организиране и провеждане на уебинари, 

предназначени за нуждите на настоящи и 

потенциални инвеститори, български малки и 

средни предприятия и местните и регионални 

власти, вкл. закупуване на дълготрайни 

материални активи и дълготрайни нематериални 

активи.   

 Консултантски услуги за подготовка/разработване 

на документация за предвидените по проекта/ите 

обществени поръчки и осъществяване на контрол 

по изпълнението на договорите за възлагане на 

обществени поръчки. 

 Дейности, свързани с организация и управление 

на проекта/ите.   

 Одит на проекта/ите.   

 Дейности по информация и комуникация на 
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проекта/ите.   

Задължителна 

комбинация от дейности 

(ако е приложимо) 

Н/П 

Допустими разходи Следните видове разходи са допустими по 

процедурата:  

 Разходи за извършване/изготвяне на периодични  

проучвания/анализи/оценки за състоянието и 

перспективите за развитие на ключови индустрии 

с висок потенциал (средно- и високотехнологични 

сектори) в България.     

 Разходи за актуализиране на средносрочна 

маркетингова програма и разработване на 

детайлен стратегически план за изпълнение с цел 

привличане на чуждестранни инвестиции от 

целеви сектори и държави.    

 Разходи за дейности по осъществяване на 

проактивен инвестиционен маркетинг за 

утвърждаване на България като успешна 

инвестиционна дестинация: 

-   Разходи за организиране и провеждане на 

промоционални кампании и инвестиционни 

събития/прояви в чужбина с цел привличане на 

инвеститори.  

- Разходи за разработване и разпространение на 

информационни, промоционални и рекламни 

материали и мултимедийни продукти.  

 Разходи за надграждане и поддръжка на он-лайн 

платформа „Виртуален офис“ за нуждите на 

инвестиционния процес с цел предоставяне на по-

качествени информационни и консултантски 

услуги на потенциалните инвеститори.   

 Разходи за организиране и провеждане на 
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уебинари, предназначени за нуждите на настоящи 

и потенциални инвеститори, български малки и 

средни предприятия и местните и регионални 

власти.   

 Разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи: специализирано оборудване 

(хардуер), необходимо за функционирането на он-

лайн платформата и провеждането на уебинарите; 

IT оборудване и друго оборудване, необходимо за 

целите на проекта/тите.  

 Разходи за придобиване на дълготрайни 

нематериални активи: патенти, лицензи, ноу-хау и 

други, необходими за целите на проекта/ите.  

 Разходи за консултантски услуги за 

подготовка/разработване на документация за 

предвидените по проекта/ите обществени поръчки 

и осъществяване на контрол по изпълнението на 

договорите за възлагане на обществени поръчки. 

 Разходи за организация и управление на проекта – 

до 10% от общите допустими разходи по 

проекта:  

– Разходи за възнаграждения на лица, пряко 

ангажирани с дейности по изпълнението и/или 

управлението на проекта/ите, включително 

задължителните социални и здравни осигурителни 

вноски за сметка на осигурителя, съгласно 

националното законодателство.  

 

 Разходи за командировки (пътни, дневни и 

квартирни разходи и разходи за застраховки) в 

страната и чужбина, свързани с изпълнението на 

проекта/тите, в съответствие с Наредбата за 

командировките в страната и с Наредбата за 

служебни командировки и специализации в 

чужбина.  
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 Разходи за одит на проекта/тите – до 10 000 лв.   

 Разходи за информация и комуникация на 

дейностите по проекта/тите - до 1% от общите 

допустими разходи по проекта. 

 Разходи за застраховки на придобитите в резултат 

от изпълнението на дейностите по проекта/ите 

дълготрайни материални активи.   

Минимален размер на 

помощта 

Н/П 

Максимален размер на 

помощта 

9 779 150 лв. (5 000 000 евро)  

 

Интензитет на помощта 100% 

Продължителност на 

проектите 

Максимална продължителност на всеки индивидуален 

проект: 77 (седемдесет и седем) месеца.  

Кръстосано финансиране 

(ако е приложимо) 

Н/П 

Критерии за техническа 

и финансова оценка 
Критерии  

I. Цел на проекта, описание на дейностите и 

организация на изпълнението 

1. Проектното предложение допринася за 

постигане на специфичната цел на 

инвестиционния приоритет и целта на 

настоящата процедура.     

да  не  н/п 

2. Проектното предложение е в 

съответствие с приложимите 

хоризонтални политики на ЕС.  

   

3. Проектното предложение демонстрира 

ясна връзка между цели, дейности и 

резултати. 
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II. Ефективност на дейностите 

1. Всички дейности по проекта са ясно и 

последователно описани, като са 

посочени причините за избора на всяка 

една дейност, нейният принос за 

постигане на очакваните резултати.    

   

2. Планът за изпълнение на дейностите е 

реалистично планиран и осъществим, 

като е съобразен с плана за външно 

възлагане.   

   

3. Планът за външно възлагане е в 

съответствие с предвидените дейности, 

като кандидатът е предвидил механизми, 

позволяващи мониторинг и текущ 

контрол на изпълнението на 

предвидените поръчки  и своевременното 

предприемане на корективни мерки. 

   

4. В проектното предложение са описани 

начините, чрез които се планира да бъде 

осигурена устойчивостта на резултатите 

и ефекта от изпълнението на проекта. 

   

5.Конкретният бенефициент е предложил 

екип с подходяща квалификация и опит 

за изпълнението на дейностите по 

проекта. Предложено е ясно разделение 

на отговорностите и функциите между 

отделните членове на екипа.  

   

III. Бюджет и ефективност на разходите 

1. Кандидатът не е получил финансиране 

от източник с публичен характер (друг 

проект/програма/бюджетна линия или 

друга финансова схема с източник 

националния бюджет, бюджета на ЕС или 

друга донорска програма) за същите 

разходи, за финансирането, на които 

кандидатства по настоящата процедура. 
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2. Всички разходи, включени в бюджета 

на проектното предложение съответстват 

изцяло на дейностите, предвидени за 

изпълнение.  

   

3. Съотношението между предвидените 

разходи и планираните резултати е 

оптимално, като е съобразено с реалните 

пазарни цени, съгласно Условията за 

кандидатстване.   

   

4. Размерът на исканата безвъзмездна 

финансова помощ е в съответствие с 

максималните размери, указани в 

Условията за кандидатстване.   

   

5. Общата стойност на разходите за 

организация и управление на проекта не 

надхвърля 10 % от стойността на общите 

допустими разходи по проекта. 

   

6. Кандидатът е предвидил разходи за  

извършване на независим одит на 

проекта, като общата стойност на тези 

разходи не надхвърля 10 000 лв.   

   

7. Предвидени са разходи за информация 

и комуникация, в съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕС) № 

1303/2013, Приложение XII „Информация 

и комуникация относно подкрепата от 

фондовете“.  

   

8. Предвидените разходи за информация 

и комуникация не надхвърлят 1% от 

стойността на общите допустими разходи 

по проекта.   

   

 

Индикатори Индикатори на ОПИК: 



 

Министерство на 

икономиката 

 

Главна дирекция 

“Европейски фондове за 

конкурентоспособност” – 

Управляващ орган на ОПИК 

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ 

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”  2014 - 2020 (ОПИК) 
Вариант 8 

Глава 4 

Приложение 

4.I.2. 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

 

Образец на Методология и критерии за 

подбор на операции 

 

страница: 12/12 

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган 

Дата: 

28 януари 2020 г. 

 

 

 

За доказване ефективността на дейностите конкретния 

бенефициент следва да посочи обективно измерими 

индикатори, извън заложените по ОПИК. 

Конкретният бенефициент по настоящата процедура 

следва да прилага и спазва методологическите насоки за 

отчитане на индикаторите за резултат и изпълнение по 

ОПИК 2014-2020, разработени от Управляващия орган и 

НСИ. 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1940_%CC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8_%ED%E0%F1%EE%EA%E8_%E7%E0_%EE%F2%F7%E8%F2%E0%ED%E5_%ED%E0_%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0%E8%F2%E5_%EF%EE_%CE%CF%C8%CA.zip
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1940_%CC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8_%ED%E0%F1%EE%EA%E8_%E7%E0_%EE%F2%F7%E8%F2%E0%ED%E5_%ED%E0_%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0%E8%F2%E5_%EF%EE_%CE%CF%C8%CA.zip
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1940_%CC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8_%ED%E0%F1%EE%EA%E8_%E7%E0_%EE%F2%F7%E8%F2%E0%ED%E5_%ED%E0_%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0%E8%F2%E5_%EF%EE_%CE%CF%C8%CA.zip

