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П Р Е Д С Т А В Я Н Е 
     

на 

Процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване 

на иновации в предприятията“ 

 

I. Цел на процедурата: 
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на 

иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, 

подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или 

услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на 

ИСИС.  
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в нарастване на дела на 

предприятията, които внедряват и разпространяват иновации, в резултат на което ще се 

повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност.  

II. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” е 

както следва: 

 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ 

Средства от Европейския 

фонд за регионално 

развитие 

Национално 

съфинансиране 

97 791 500 лева  

50 000 000 евро  

83 122 775 лева  

42 500 000 евро  

14 668 725 лева  

7 500 000 евро  

 

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от 

категорията  на предприятието-кандидат: 

  

Микро 

предприятия  

 

Малки 

предприятия  

 

Средни 

предприятия  

Средства 29 337 450 лева  

15 000 000 евро  

29 337 450 лева  

15 000 000 евро  

39 116 600 лева  

20 000 000 евро  

 

III. Минимален и максимален размер на безвъзмездна финансова помощ 

1. Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от 

категорията на предприятието-кандидат: 

Категория на предприятието  Минимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ  

Микро, малки, средни и големи 

предприятия  
100 000 лева  

ВАЖНО: За предприятията от Югозападен район, които са избрали по Елемент А 

„Инвестиции“ режим Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от 

Регламент (ЕС) № 651/2014, минималният размер на помощта е 57 500 лв. 
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2. Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за предприятията в 

зависимост от категорията на предприятието-кандидат: 

Микро, малки и средни предприятия  Големи предприятия  

1 000 000 лева  1 500 000 лева  

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за 

последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не 

може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни 

предприятия и 7 500 000 лева за големи предприятия. В случай че по време на финансовата 

оценка се установи надвишаване на тези прагове, Оценителната комисия служебно ги 

намалява до максимално допустимия размер. В случай че на етап договаряне се установи 

надвишаване на посочените прагове, Ръководителят на Управляващия орган взема 

мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

ВАЖНО: Кандидатите, които са подали проектни предложения по процедура 

BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", следва да имат 

предвид, че ако са одобрени и сключат договор по тази процедура, то стойността на БФП 

съгласно сключения договор ще бъде взета предвид при пресмятането на горепосочените 

максимални прагове за получена БФП за период от 7 години при финансовата оценка на 

проектните предложения, както и на етап договаряне по настоящата процедура.  

В рамките на горепосочените минимални и максимални размери са налице следните 

ограничения, следващи от правилата за държавни помощи:  

I. Минималният размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“ 

(приложимо само в случаите, когато предприятията са заявили регионална инвестиционна 

помощ) е както следва:  

1) При основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански 

обект:  

Допустимите разходи трябва да надхвърлят амортизацията на активите, свързани с 

дейността, която предстои да бъде модернизирана (методът за производство или доставка, 

който се заменя с въвеждането на нов или значително се усъвършенства), за предходните 

три отчетни периода (години).  

За целите на определяне на минималния размер на допустимите разходи:  

- Под активи се има предвид дълготрайни материални и нематериални активи. Под 

дълготрайни материални активи се има предвид земя, сгради, съоръжения, машини и 

оборудване;  

- Амортизацията на активите се изчислява като сумата на разходите за амортизацията на 

активите за предходните три отчетни периода преди започване на работата по 

инвестицията.  

- Взема се предвид само амортизацията на частта от съответния актив/активи, която се 

използва за метода за производство или доставка, който се заменя с въвеждането на нов или 

значително се усъвършенства. Частта от актива се определя като част от площта на 

недвижимия имот или съответно част от капацитета на съответните съоръжения, машини и 

оборудване; 

2) При диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са 

били произвеждани до момента в стопанския обект:  

Допустимите разходи трябва да надхвърлят с поне 200 % счетоводната стойност на 

активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година 

преди започването на работата по проекта.  

 

 

II. Максимален размер на помощта 

1) В случай на регионална инвестиционна помощ:  
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Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по Елемент „Инвестиции, 

заедно с получената държавна/минимална помощ от други източници не може да 

надхвърля:  

А) Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от Регламент на 

Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва:  

а) левовата равностойност на 18 750 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван в 

Югозападен район (NUTS2)4;  

б) левовата равностойност на 37 500 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван 

извън Югозападен район (NUTS2). 
Б) Коригирания размер на помощта, изчислен съгласно указанията на чл. 2, пар. 20 от 

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, в случай че стойността на допустимите разходи на 

инвестиционен проект или на единен инвестиционен проект по чл. 14, пар. 13 от регламента е 

над левовата равностойност на 50 000 000 евро. 

2) В случай на минимална помощ  
Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с 

другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 

200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също 

предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от 

три бюджетни години. 

3) В случай на „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“  
Максималният размер на помощта по режим „консултантски и помощни услуги за 

иновации в полза на МСП“, независимо от заявения интензитет на помощта, не може да 

надхвърля прага по чл. 28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 – левовата равностойност 

на 200 000 евро за предприятие за всеки тригодишен период. 

 

IV. Процент на съфинансиране 

По Елемент А „Инвестиции“ 

1) Интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“: 

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията 

на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта: 

Категория на 

предприятието 

Максимален интензитет 

на помощта за дейности 

извън ЮЗР (NUTS2)
1
 

Максимален интензитет на 

помощта за дейности 

в ЮЗР (NUTS2) 

Микро и малки 

предприятия 
70 % 45 % 

Средни предприятия 60 % 35 % 

Големи предприятия  50 %  25 %  

ВАЖНО: Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи в 

проектното си предложение, финансирани по режим „регионална помощ“, с изключение на 

случаите, когато проектът се изпълнява едновременно в два района с различен максимално 

допустим интензитет на помощта. В този случай кандидатът следва да обособи разходите 

съобразно приложимите интензитети за съответния район. 

2) Интензитет на помощта при избран режим „De minimis”: 

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта 

Микро, малки, средни и големи предприятия  90 % 

 

3) Интензитет на помощта за „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на 

МСП“ не може да надхвърля прага по чл. 28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014. 

 

Категория на предприятието 
Максимален интензитет на помощта 

                                                 
1
 Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България 
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Микро, малки и средни 

предприятия  

 

 

90 % 

Общият размер на помощта за консултантски и помощни услуги за иновации в полза 

на МСП, независимо от заявения интензитет на помощта, не може да надхвърля левовата 

равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за предприятие за всеки тригодишен период. 

 

V. Допустими кандидати: 

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, 

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.  

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, 

които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015г.)  

3) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти 

и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в 

забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 

година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 

4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат 

безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно 

демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС. 

 

VІ. Недопустими кандидати 

1) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на 

проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:  

a) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е поставена под 

съдебен надзор, са сключили споразумение с кредитори, са преустановили дейността си, са 

обект на производство, свързано с такива въпроси или се намират в подобна процедура 

съгласно националните законови и подзаконови актове;  

б) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол 

спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;  

в) признати са за виновни за тежки правонарушения при упражняване на 

професионалната си дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващия орган 

може да обоснове включително с решения на Европейската инвестиционна банка и на 

международни организации;  

г) не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за социално 

осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията;  

д) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол 

спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна 

организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна 

дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;  

е) им е наложено административно наказание отстраняване на съответния кандидат 

или оферент , или изпълнител от поръчките или безвъзмездните средства от бюджета на ЕС 

за срок до 10 години поради:  

- умишлено представяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на 

информацията, изискана като условие за участие в процедура, или за непредоставяне на 

тази информация;  

- сериозно нарушение на техните задължения по договори, финансирани от бюджета 

на ЕС.  
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ж) са обект на конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент (ЕС, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, включително и: 

i) които и/или при които член на управителен или контролен орган, както и временно 

изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е 

свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на Управляващия 

орган или със служители на ръководна длъжност в Управляващия орган;  

ii) с които лице, на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган до 

една година от прекратяване на правоотношението е в трудов или друг договор за 

изпълнение на ръководни или контролни функции или в които такова лице е съдружник, 

притежава дялове или акции или е управител или член на орган на управление или контрол;  

iii) ограниченията по т. ii се прилагат и за кандидатите, които са свързани с дружества, 

за които са налице обстоятелствата по предходната точка;  

iv) е лице или се представлява от лице, което е на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган до една година от прекратяване на 

правоотношението;  

v) конфликт на интереси е налице и когато лицето, предоставящо консултантски 

услуги на кандидата, попада в случаите по т. i – iv.  

з) умишлено са представили невярна информация с оглед получаване на безвъзмездна 

помощ по настоящата процедура или не са представили изискваната информация. 

2) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата и да получат 

безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на 

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 и 

по-конкретно ако:  

А) Тяхната основна дейност или дейността, за която кандидатстват се отнася до:  
• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;  

• сектора на първично производство на селскостопански продукти;  

• сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните 

случаи:  

- когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата 

на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара 

от съответните предприятия; или 

- когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или 

изцяло на първичните производители;  

• сектор стоманодобив в случай на регионална помощ;  

• сектор въгледобив в случай на регионална помощ;  

• сектор корабостроене в случай на регионална помощ;  

• сектора за производство на синтетични влакна в случай на регионална помощ;  

• сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура в случай на 

регионална помощ;  

• производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури в 

случай на регионална помощ. 

Б) Са предприятия, които:  
Б1. В случай че кандидатстват за регионална инвестиционна помощ са закрили 

същата или подобна дейност в Европейското икономическо пространство през двете 

години, предхождащи подаването на проектното предложение, или които към момента на 

подаване на проектното предложение имат конкретни планове да закрият такава дейност в 

срок до две години след приключването на първоначалната инвестиция, за която се 

кандидатства за помощта, в съответния регион;  
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Б2. В случай че кандидатстват за регионална инвестиционна помощ и/или помощ за 

консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ по чл. 28, пар. 4 от 

Регламент (ЕС) № 651/2014:  

• са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно 

решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна 

и несъвместима с общия пазар.  

• са предприятия в затруднено положение, както следва: 

1. В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, 

командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към 

Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато 

неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани 

загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички 

други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) 

води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания 

акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с 

ограничена отговорност" се разбира по-специално видовете дружества, посочени в 

приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал" включва, 

когато е уместно, премии от акции.  

Преценката относно обстоятелството по т.1 се извършва по следния начин:  

Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, когато 

сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, IV „Резерви“, V „Натрупана печалба 

(загуба) от минали години“ и VI „Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ 

2. В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други лица по 

Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от 

три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от 

половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието 

„дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за 

задълженията на дружеството", се разбира по-специално типовете дружества, посочени в 

приложение II към Директива 2013/34/ЕС.  

3. Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря 

на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна 

несъстоятелност по искане на неговите кредитори.  

4. Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е 

възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за 

преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.  

5. Когато предприятието не е МСП и през последните две години:  

а) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо 

от 7; и  

б) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на 

EBITDA, е било под 1,0; 

Подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 

предприятия със следните кодове: 

 - 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия”;  

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови 

ястия”;  

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;  

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;  

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;  

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;  

- 10.81. „Производство на захар”;  

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;  
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- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;  

- 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;  

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;  

- 11.06. „Производство на малц”. 

 

VІІ.  Допустими дейности: 

Елемент А „Инвестиции“ 

 Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на 

иновативния продукт (стока или услуга) или процес.  

 Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще 

бъдат подкрепяни по процедурата.  

 Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването 

на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.  

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират един измежду 

приложимите режими на държавна/минимална помощ, като дейностите по настоящия 

Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:  

- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или  

- при условията и праговете за минимална помощ.  

Елемент Б „Услуги“  

1. Консултантски услуги в подкрепа на иновациите.  

Консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват:  
- консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като 

например: консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфера на знания, 

генериран по проекта, подпомагане на внедряването в производство на придобитите в 

рамките на проекта права по интелектуална собственост, обучения във връзка с 

осъществяване на трансфер на знания и др.;  

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата 

и експлоатацията на нематериални активи, като например: услуги, свързани със защита 

на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните 

по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно 

ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; превод и други 

дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; подготовка на заявка за 

патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, 

свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, 

полезен модел и др.п.  

Горепосочените дейности са допустими, в случай че са свързани с права по 

интелектуална собственост за иновации, които се подкрепят по проекта (вкл. придобити в 

рамките на проекта). Допустимите консултантски и юридически услуги не включват 

непредвидени разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта и разходи,свързани 

със съдебни спорове по отношение на внедрявания иновативен продукт (стока или услуга) 

или процес;  

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на 

стандарти и на правилата, които ги уреждат, като например: предоставяне на 

професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока 

или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко 

свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и 

др.п.  

2. Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:  
- осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, 

процеси или услуги, като например: осигуряване на достъп до бази данни, които да бъдат 
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използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или 

услуга) или процес;  

- осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, 

процеси или услуги, като например: осигуряване на достъп до библиотеки, които да бъдат 

използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или 

услуга) или процес;  

ВАЖНО: Дейностите за осигуряване на бази данни и библиотеки са допустими само 

за периода на изпълнение на проекта.  

- осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни 

продукти, процеси или услуги, като например: услуги за провеждане на пазарни анализи и 

проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на 

внедряваната по проекта иновация; 

- осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, 

процеси или услуги, като например: услуги за провеждане на изследвания, измервания и 

изпитвания и др.;  

- осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни 

продукти, процеси или услуги, като например: услуги за придобиване на етикети за 

качество за внедряваната по проекта иновация;  

- изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, 

процеси или услуги, като например: изпитване и сертификация на иновативния продукт 

(стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за 

иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.  

Приложимият режим на държавна/минимална помощ по Елемент Б „Услуги“ се 

определя спрямо категорията на предприятието-кандидат.  

Дейностите по настоящия Елемент следва да се изпълняват при условията и 

праговете за консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП по чл. 28, пар. 4 

от Регламент (ЕС) № 651/2014, в случаите когато кандидатът е микро, малко или 

средно предприятие.  

Дейностите по настоящия Елемент следва да се изпълняват при условията и 

праговете за минимална помощ, в случаите когато кандидатът е голямо предприятие.  

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят 

проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А 

„Инвестиции” е задължителен. Включването САМО на дейности по Елемент Б 

„Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.  

Допустими за подкрепа по Елемент „Инвестиции“, в случаите на режим Регионална 

инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 са проектни 

предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални 

инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със: 

− създаването на нов стопански обект или  
Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна 

производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като 

стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и 

организационно отделена единица, която се характеризира с висока степен на автономност. 

Определянето на инвестицията като нов стопански обект, а не разширяване на капацитета 

на съществуващ стопански обект е в зависимост от това дали предприятието вече има 

стопански обект в същото конкретно местонахождение.  

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект, или  

 Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в 

следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда 

повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително 

усъвършенстван), при условие че базисния производствен процес не се променя из основи.  
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− диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са 

били произвеждани до момента в стопанския обект, или  
Диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били 

произвеждани до момента в стопанския обект е налице, когато продуктът не е бил 

произвеждан в предприятието преди инвестицията за която се кандидатства. Незначително 

изменен продукт чрез рутинна продуктова иновация за разлика от основната иновация не се 

класифицира като продукт, който не е произвеждан преди. Диверсификацията на 

продукцията обхваща продукти с фундаментално нови характеристики, необхващащи 

незначително осъвременяване на продуктите.  

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански 

обект.  
Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика 

от рутинна производствена (процесова) иновация. Модернизирането на част от 

производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е 

налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.  

 

VI. Недопустими дейности: 

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:  

• дейности, чието изпълнение е стартирало14 преди подаване на проектното 

предложение – с изключение на предоставен сключен договор за прехвърляне на права по 

интелектуална собственост, удостоверяващ, че за внедряването на определен продукт(стока 

или услуга)/процес, кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване или по друг 

законосъобразен начин права по интелектуална собственост в рамките на проекта. 

Посоченото изключение е приложимо, при условие че договорът не съдържа 

правнообвързващ ангажимент, който прави инвестицията (придобиването на правото по 

интелектуална собственост) преди подаване на проектното предложение необратима. 

Договорът не би съдържал описания правнообвързващ ангажимент, когато прекратяването 

на договора няма да доведе до значителни загуби за кандидата и когато съдържа клауза 

съгласно която същият влиза в сила след и при условие на подаването/одобрението на 

проектното предложение по настоящата процедура;  

• дейности, изпълнени след крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;  

• дейности, които вече са финансирани от други публични източници;  

• закупуване на дълготрайни активи втора употреба и на дълготрайни активи, които не 

са заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или 

производител);  

• дейности за строително-монтажни работи (СМР);  

• закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални дълготрайни активи, 

които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;  

• закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на 

предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни 

системи и модули към тях);  

• консултантски услуги за разработване на проектното предложение;  

• консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер (различни от 

описаните е в т.13.1 от Насоките;  

• закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-

материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за 

производството, резервни части);  

• участие в семинари, работни срещи, изложения;  

• закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;  

• закриване на неконкурентоспособни въглищни мини;  

• извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;  
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• инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от 

дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;  

• производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;  

• инвестиции в летищна инфраструктура;  

• придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт. 

 

VII. Допустими по процедурата са следните видове разходи:  

 Елемент А „Инвестиции“ 

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта16;  

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи17 (вкл. разходи за 

разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.  

ВАЖНО: Разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите 

допустими инвестиционни разходи за първоначалната инвестиция при приложим режим на 

държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“. В случай че дейностите по Елемент 

А включват: 

 Елемент Б „Услуги“  

1) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.  

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 50% от общо 

допустимите разходи по проекта. 

 - разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на 

придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи: разходи за такси 

за услуги, извършвани от Патентно ведомство (с изключение на такси за подаване на заявка 

за патент/полезен модел/промишлен дизайн); разходи за външни услуги (договори за 

възлагане, граждански договори), свързани със защита на интелектуална собственост на 

национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни 

продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от правоспособен представител по 

индустриална/интелектуална собственост; превод и други дейности, извършени с цел 

придобиване на права в други страни; подготовка на заявка за патент, за регистрация на 

полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на 

защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.; 

разходи за участия в обучения (вкл. такси за обучения, разходи за командировки в страната 

(пътни, дневни и квартирни)) и др.п.  

Горепосочените разходи са допустими, в случай че са свързани с права по 

интелектуална собственост за иновации, които се подкрепят по проекта (вкл. придобити в 

рамките на проекта). Допустимите разходи не включват непредвидени разходи, възникнали 

по време на изпълнение на проекта и разходи, свързани със съдебни спорове по отношение 

на внедрявания иновативен продукт (стока или услуга) или процес;  

- разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването 

на стандарти и на правилата, които ги уреждат, като например:  

 разходи за външни консултантски услуги (договори за възлагане/граждански 

договори);  

 разходи за обучения(вкл. такси за обучения, разходи за командировки в 

страната (пътни, дневни и квартирни)) и др.п.  

ВАЖНО: Разходите за обучение са допустими само за лицата, които са посочени в т. 

9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване. Разходите за командировки са допустими до 

размерите, определени в Наредбата за командировките в страната.  

2) Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:  
Важно: Всички разходи за консултантски услуги в подкрепа на иновациите следва да 

са свързани с иновацията, която се подкрепя по проекта. Включването на услуги от общ 

характер е недопустимо по настоящата процедура.  
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- разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни 

продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до бази данни, 

разходи за абонамент за достъп до бази данни и др.п;  

- разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни 

продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до библиотеки, 

разходи за абонамент за достъп до библиотеки и др.п;  

ВАЖНО: Разходите за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки са 

допустими само за периода на изпълнение на проекта.  

- разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-

ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги 

(договори за възлагане/граждански договори);  

ВАЖНО: Максималният размер на разходите за осигуряване на пазарни проучвания с 

цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги не може да надвишава 

20 000 лв. 

- разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни 

продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги за провеждане 

на изследвания, измервания, изпитвания и др.п.;  

- разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-

ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни 

услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация и др.п.;  

- разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни 

продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за 

изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, 

респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в 

съответствие с приложимите стандарти и др. п. 

 

VIII. Недопустими по процедурата са следните видове разходи:  

• разходи за дълготрайни активи втора употреба и за дълготрайни активи, които не са 

заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или 

производител);  

• разходи за строително-монтажни работи (СМР);  

• разходи за закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални 

дълготрайни активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;  

• разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни 

нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други 

подобни системи и модули към тях);  

• разходи за участие в семинари, работни срещи, изложения;  

• разходи за реклама на новите технологии, процеси, продукти/услуги – включително 

и не само публикуване на обяви в периодични издания, изработка и излъчване на рекламни 

спотове (радио и телевизионни), изработване на рекламни материали;  

• разходи за застраховки на закупеното оборудване;  

• разходи за банкови такси и комисионни;  

• непредвидени разходи;  

• непреки разходи (административни разходи, режийни и др.);  

• разходи за закупуване на земя и сгради;  

• разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно 

дефиницията в Приложение Ч;  

• разходи за консултантски услуги за разработване на проектното предложение; 

 

IX. Допустими целеви групи: 
По процедурата ще бъде приложена специфична тематична фокусираност в 

съответствие с приоритетите на ИСИС. По настоящата процедура ще се подкрепят 
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изключително проекти, чието изпълнение води до пазарна реализация на продукт (стока 

или услуга) или внедряване на процес, попадащи в рамките на изброените по-долу 

приоритетни направления на тематичните области на ИСИС.  

 ИКТ и информатика:  
− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;  

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с 

другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, 

развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;  

− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;  

− Big Data, Grid and Cloud Technologies;  

− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;  

− езикови технологии;  

− уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и 

експлоатиране на нови услуги и продукти;  

− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и 

системи.  

 мехатроника и чисти технологии:  
− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част 

от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;  

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху 

транспорта и енергетиката;  

− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални 

машини, уреди и системи;  

− системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в 

производството;  

− вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;  

− създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни 

системи;  

− роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани 

автоматизирани системи;  

− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-

национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;  

− био-мехатроника;  

− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;  

− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, 

спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и 

екомобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии 

и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други 

производства).  

 индустрия за здравословен живот и биотехнологии:  
− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния 

потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, 

мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки 

и билкови продукти, козметични средства и продукти);  

− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ 

храни);  

− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална 

диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;  

− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени 

форми и средства;  

− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация 

(немасов, а персонален туризъм);  
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− нано-технологии в услуга на медицината;  

− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;  

− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото 

ползване на речни и морски ресурси;  

− производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и 

промишлена вода;  

− зелена икономика.  

 нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:  
− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, 

архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми 

(филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, 

фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;  

− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или 

развлекателен характер;  

− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за 

стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);  

− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. 

национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни 

и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, 

специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).  

Определени са следните приоритетни тематични области: 
СЗР  СЦР  СИР  ЮЗР  ЮЦР  ЮИР  

Мехатроника 
и чисти 
технологии  

Мехатроника 
и чисти 
технологии  

Мехатроника 
и чисти 
технологии  

Информатика 
и ИКТ  

Информатика 
и ИКТ  

Нови 
технологии в 
креативните 
и 
рекреативнит
е индустрии  

Здравословен 
начин на 
живот и 
биотехнологи
и  

Здравословен 
начин на 
живот и 
биотехнологи
и  

Здравословен 
начин на 
живот и 
биотехнологи
и  

Нови 
технологии в 
креативните 
и 
рекреативнит
е индустрии  

Мехатроника 
и чисти 
технологии  

Мехатроника 
и чисти 
технологии  

Нови 
технологии в 
креативните 
и 
рекреативнит
е индустрии  

Информатика 
и ИКТ  

Нови 
технологии в 
креативните 
и 
рекреативнит
е индустрии  

Здравословен 
начин на 
живот и 
биотехнологи
и  

Здравословен 
начин на 
живот и 
биотехнологи
и  

Здравословен 
начин на 
живот и 
биотехнологи
и  

 

Краен срок за кандидатстване: 04.04.2016г. 

 
 При проява на интерес към процедурата обадете се посочените телефони за връзка. 

Телефони за връзка: 

 Инж.Светлана Христева – 0898 961 7 16; 

 Инж. Диян Христев – 0883 311 269 


