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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 

2017-2018 г.  
 

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  
2014-2020 

 
Процедура „Насърчаване на предприемачеството“  

Дата на обявяване: октомври 2017 г. 

Краен срок за кандидатстване: декември 2017 

Цел:  Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни 

сектори на НСНМСП и специфични сфери свързани с 

преодоляването на европейски и регионални 

предизвикателства 

Бюджет по 

процедурата: 

67 227 768.06 лева 

Допустими 

бенефициенти: 

Микро, малки и средни предприятия с по-малко от две 

приключили финансови години 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Дейности за реализирането на пазара на 

предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);  

 Дейности за визуализация; 

Допустими разходи:  Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);  

 Разходи за услуги;  

 Оперативни разходи (възнаграждения, наем на 

помещения и др.); 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

 

Максимален интензитет на помощта: 80% 

Максимален и 

минимален размер на 

субсидията за проект 

(лева): 

 

 Максимум - до 391 166 лв. 

 Минимум – от 50 000 лв. 

Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за 

ефективно използване на ресурсите“ 

Дата на обявяване: октомври 2017 

 Краен срок за кандидатстване: март 2018 г. 

Цел:  Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията 

чрез разработване и прилагане на нови решения, техники 

и методи. 

Бюджет по 

процедурата: 

71 644 656.11 лева 
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Допустими 

бенефициенти: 

Съществуващи МСП от преработващата промишленост. 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Дейности за изпълнението на пилотни и 

демонстрационни инициативи за ефективно и 

устойчиво използване на ресурсите, вкл. област 

отпадъци, води, рециклиране на материали;  

 Информираност и публичност; 

Допустими разходи:  Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);  

 Разходи за услуги;  

 Разходи за такси за извършване на измервания; 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

 Държавна и минимална помощ: 

 От 35 до 70% 

Размер на субсидията 

за проект (лева): 

 Максимален размер на БФП - до 1 500 000 лева; 

 Минимален размер на БФП – от 200 000 лева. 

Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на 

специализирани услуги за МСП и ИКТ “ 

Индикативна дата на обявяване: април 2018 г. 

Цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване 

на производствения капацитет и капацитета за управление 

с цел засилване на експортния потенциал на 

предприятията 

Бюджет по 

процедурата: 

150 598 910 лв. 

Допустими 

бенефициенти: 

Съществуващи микро, малки и средни предприятия 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Придобиване на ДМА;  

 Придобиване на ДНА;  

 Разработване, внедряване и сертифициране на системи 

за управление на качеството;  

 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: 

25-70% в зависимост от категорията предприятие и вида 

финансирана дейност 

Размер на субсидията 

за проект (лева): 
 Минимален размер на БФП: 100 000 лева 
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 Максимален размер на БФП: 1 000 000 лева 

Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ 

Индикативна дата на обявяване: декември 2018 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. 

Бюджет по 

процедурата: 

107 570 650 лв. 

Допустими 

бенефициенти: 

Съществуващи предприятия 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на 

иновацията;  

 Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на 

иновацията;  

 Консултантски и помощни услуги в подкрепа на 

иновациите;  

 Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично 

фокусирани лаборатории; 

Допустими разходи:  Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);  

 Разходи за услуги;  

 Разходи за СМР; 

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: 1 500 000 лв. 

Процедура „Развитие на иновационни клъстери“ 

Индикативна дата на обявяване: септември 2018 г. 

Цел: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на 

иновационни клъстери в България 

Бюджет по 

процедурата: 

 

29 924 199 лева 

Допустими 

бенефициенти: 

Иновационни клъстери, които са обединения - юридически 

лица или обединения, които не представляват юридически 

лица 

Допустими дейности за 

финансиране: 

 Дейност по подобряване сътрудничеството, обмена на 

информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на 

технологии;  

 Дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на 

участието на нови предприятия или организации;  

 Дейност по организиране на програми за обучение, 
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семинари и конференции в подкрепа на обмена на 

знания и работата в мрежа, и транснационално 

сътрудничество; 

Допустими разходи:  Разходи за ДМА и ДНА;  

 Разходи за персонал;  

 Административни разходи (включително режийни 

разходи);  

 Разходи за СМР; 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

 

65% 

Размер на субсидията 

за проект (лева): 

 Максимален размер на БФП: 500 000 лева 

 Минимален размер на БФП: 200 000 лева 
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