
 ДЕЛИНА КОНСУЛТ ЕООД 
гр. София 1612,  

ул. Найден Геров № 6, оф.6 

Тел.: +359 2 851 1040                            
GSM: + 359 876 687 823 

e-mail: projects@delina-consult.com  

 
 

 
1 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 

ДО КРАЯ НА 2016 г.  
 

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  
2014-2020 

 
Процедура „Енергийна ефективност в големи предприятия“ 

Индикативен срок за кандидатстване: Октомври – Декември 2016 г. 

Цел:  Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа 

за големите предприятия в България за насърчаване 

изпълнението на проекти за енергийна ефективност 

Бюджет по 

процедурата: 

97 791 500 лева 

Допустими 

бенефициенти: 

Големи предприятия (със средносписъчен персонал над 

250 човека) 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 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 (напр. топлоизолация на стени и 

покриви, смяна на дограма, енергоспестяващо 

осветление, енерго-ефективно оборудване, др.);  

 Придобиване на системи за отопление и охлаждане 

и/или производство на електрическа енергия от 

възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление. 

 Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за 

подобряване на енергийната ефективност на 

предприятията. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

Държавна и минимална помощ: 

 от 25% до 45%  

Максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

 

 до 2 500 000 лв. 

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ 

Индикативен срок за кандидатстване: Декември 2016 г. – Март 2017 г. 

Цел:  Нарастване дела на предприятията, които разработват и 

разпространяват иновации, както и повишаване на 

иновационния капацитет на предприятията. 

Бюджет по 

процедурата: 

68 454 050 лева 

Допустими 

бенефициенти: 

Предприятия (микро, малки, средни и големи), които са 

търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за 

кооперациите. 
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Допустими дейности за 

финансиране: 

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, ноу-хау, 

непатентовани открития, права по интелектуална 

собственост; 

 Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; 

 Тествания, изпитвания, измервания. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

 Държавна и минимална помощ: 

 От 25 до 90% 

Максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

 До 1 000 000 лева 

Процедура „Развитие на клъстери в България“ 

Индикативна дата за обявяване: Юли – Септември 2016 г. 

Цел:  Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на 

клъстери в България като фактор за повишаване на 

конкурентоспособността на българските предприятия. 

Бюджет по 

процедурата: 

39 116 600 лв. 

Допустими 

бенефициенти: 

Новосъздадени, развиващи се и развити клъстери, които 

са обединения – юридически лица или обединения, които 

не представляват юридически лица. 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Дейности за организационно-административно 

укрепване; 

 Дейности за коопериране и създаване на 

сътрудничества по цялата верига на стойността; 

 Дейности за интернационализация и участие в 

европейски и международни форуми на 

сътрудничество; 

 Дейности за развитие на споделени иновационна 

инфраструктура и ноу-хау. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

Държавна и минимална помощ: 

 От 35 до 90% 

Максимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

2 000 000 лв.  
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