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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 

2018-2019 г.  
 

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  
2014-2020 

 
Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 

Дата на обявяване: Ноември 2018 г. 

 

Цел:  Подобряване на производствения капацитет на малките и 

средните предприятия с цел повишаване на тяхната 

конкурентоспособност и засилване на експортния им 

потенциал 

Бюджет по 

процедурата: 

75 000 000 евро 

Допустими 

бенефициенти: 
 Микро, малки и средни предприятия, регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите.  

 да имат минимум 3 приключени финансови години (2015, 

2016 и 2017 г.) 

 да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 

последните три приключени финансови години в 

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, 

както следва: 

 за микро предприятия ≥ 210 000 лева  

 за малки предприятия ≥ 750 000 лева 

 за средни предприятия ≥ 3 000 000 лева 

 да развиват основната си дейност в следните сектори по 

КИД-2008: 

 Високотехнологични и средно високотехнологични 

промишлени производства: С20, C21, C26, С27, С28, 

С29, С30 

 Интензивни на знание услуги: J58, J59, J60, J61, 

J62, J63, М72 

 Нискотехнологични и средно нискотехнологични 

промишлени производства: С10, С11, С13, С14, С15, 

С16, С17, С18, С19, С22, С23, С24, С25, С31, С32, 

С33 

 

Допустими дейности за 

финансиране: 

Дейност за подобряване на производствения капацитет на 

кандидатите: 

- подобряване на производствените процеси; 

- намаляване на производствените разходи; 

- подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или 

услуги). 
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Допустими разходи:  Разходи за придобиване на машини, съоръжения, 

оборудване, представляващи дълготрайни материални 

активи  (ДМА), необходими за изпълнението на 

проекта. 

 Разходи за придобиване на специализиран софтуер 

(вкл. за неговото разработване), представляващи 

дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими 

за изпълнението на проекта – до 200 000 лв. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

 По режим „регионална помощ“: между 35-70% 

 По режим „deminimis”: 70% 

Максимален и 

минимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

 По режим „регионална помощ“: минимум 100 000 лв. – 

максимум 1 000 000 лв.  

 По режим „deminimis”: минимум 100 000 лв. – 

максимум 391 166 лв.  

Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи 

предприятия“ 

Дата на обявяване: юни 2019 г. 

 Краен срок за кандидатстване: август 2019 г. 

Цел:  Предоставяне на фокусирана подкрепа на стартиращия 

бизнес за внедряване на иновации за създаване на нови 

продукти и услуги. 

Бюджет по 

процедурата: 

20 000 000 евро 

Допустими 

бенефициенти: 

Стартиращи 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 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Придобиване на ДМА (оборудване, машини), 

необходими за внедряване на иновацията 

 Придобиване на ДНА (специализирани софтуери), 

необходими за внедряване на иновацията 

 Консултантски и помощни услуги в подкрепа на 

иновациите 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

Субсидия: 80% 

Размер на субсидията 

за проект (лева): 

 Минимален размер: 100 000 лв. 

 Максимален размер: 500 000 лв. 

Процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 

предприятията“ 

Дата на обявяване: септември 2019 г. 

 Краен срок за кандидатстване: ноември 2019 г. 

Цел:  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските 

предприятия за внедряване на иновации и иновативна 

инфраструктура за подпомагане на процеса на 

комерсиализация на нови продукти. 
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Бюджет по 

процедурата: 

40 000 000 евро 

Допустими 

бенефициенти: 

Съществуващи предприятия (с над 3 години дейност) 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Придобиване на ДМА (машини, оборудване), 

необходими за внедряване на иновацията;  

 Придобиване на ДНА (специализиран софтуер), 

необходими за внедряване на иновацията;  

 Консултантски и помощни услуги в подкрепа на 

иновациите;  

 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

25% - 90% в зависимост от категорията предприятие и 

вида финансирана дейност 

Размер на субсидията 

за проект (лева): 

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта: 

- За микро и малки предприятия: 500 000 лв. 

- За средни предприятия: 750 000 лв. 

- За големи предприятия: 1 000 000 лв. 

Процедура „Дигитализация на МСП“ 

Дата на обявяване: ноември 2019 г. 

 Краен срок за кандидатстване: януари 2020 г. 

Цел: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез 

предоставяне на специализирани ИКТ услуги 

Бюджет по 

процедурата: 

 

30 000 000 евро 

Допустими 

бенефициенти: 

Съществуващи малки и средни предприятия (с над 3 

години дейност), които са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите 

Допустими дейности за 

финансиране: 

Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и 

приложения за управление на бизнеса 

Допустими разходи:  Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) 

 Разходи за услуги 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

 

Субсидия: 70% 

Размер на субсидията 

за проект (лева): 

 Максимален размер на БФП: 391 160 лева 

 Минимален размер на БФП: 50 000 лева 
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