
ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 

2017 г. 

Четвърто официално заседание на КН 

на ОПИК и на ОПИМСП 

Банско, 12.05.2017 г.  
 

 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  



Изменение на Индикативна годишна работна 
програма 2017 г.  

 Прецизиране на допустимите кандидати, допустимите дейности и 

индикативния срок за обявяване, предвидени по процедура 

„Разработване на продуктови и производствени иновации“.  

 Прецизиране на допустимите дейности, предвидени по процедура 

„Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и 

регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“. 

 Прецизирано е наличието на „минимална помощ“ по процедура 

„Предоставяне на институционална подкрепа на МТ за дейности, 

свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“. 

 Прецизиране на индикативните срокове за обявяване на общо 2 

процедури за конкрурентен подбор и 5 процедури за директно 

предоставяне. 



Процедури 2017 по ПО 1 „Технологично развитие 
и иновации“ (1/3)

Основна цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват 

иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията 

Бюджет:  35 000 000 евро (68 454 050 лв.) 

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“  

Допустими кандидати: Съществуващи 
предприятия, вкл. в партньорство с научни 
организации 

 

Допустими дейности: Дейности по 
разработване на иновации в тематичните 
области на ИСИС 2014-2020: 

Тествания, изпитвания, измервания. 

Придобиване на ДМА и специализиран 
софтуер. 

Защита на индустриална собственост. 

Създаване и тестване на прототипи и 
пилотни линии. 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за услуги  

Оперативни разходи  

 

 

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта: 1 000 000 
лв.  

 

Дата на обявяване:  май 2017 г.  

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Процедури 2017 по ПО 1 „Технологично развитие и 
иновации“ (2/3) 

Основна цел: Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за 

подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти  

Бюджет: 5 000 000 евро (9 779 150 лв.) 

Процедура „Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории“  

Допустими кандидати: 
Съществуващи средни и големи 
предприятия 

 

Допустими дейности: Дейности за 
инвестиционна подкрепа за 
изграждане на нови, разширяване и 
модернизация на съществуващи 
тематично фокусирани лаборатории 

 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА иДНА) 

Разходи за СМР 

 

 

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.   

 

Максимален размер на помощта: 1 250 000  
лв.   

 

Дата на обявяване: септември 2017 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Процедури 2017 по ПО 1 „Технологично развитие и 
иновации “ – директно предоставяне (3/3) 

Наименование 

на процедурата  

Бюджет  Допустими кандидати, дейности и 

разходи  

Дата на 

обявяване/

Краен срок   

Развитие  на 

модерна система 

за индустриална 

собственост чрез 

подкрепа за 

дейността на 

Патентно 

ведомство 

4,5 

млн. 

евро 

Допустими кандидати: Патентно 

ведомство на Република 

България 

 

Допустими дейности: Дейности, 

свързани с развитието на 

модерна система за 

интелектуална собственост в 

България 

Обявяване: 

Април 

2017 г. 

 

Краен 

срок: 

Август 

2017 г.  



Процедури 2017 по ПО 2 „Предприемачество и 
капацитет за растеж на МСП“(1/2) 

 

Основна цел: Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с 

преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП 

Бюджет:  34 373 012  евро (67 227 768.06 лв.) 

Процедура „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с 
европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“   

Допустими кандидати: Микро, малки и 
средни предприятия с по-малко от три 
приключили финансови години 

 

Допустими дейности: 

Дейности за реализирането на 
предприемачески идеи;  

Дейности за  разработване и 
предлагане на пазара на нови продукти 
и услуги в области, свързани с 
европейски регионални 
предизвикателства. 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за услуги  

Оперативни разходи (възнаграждения, 
наем на помещения и др.) 

 
 

Минимален размер на помощта: 50 000 
лв.  

 

 Максимален размер на помощта: 391 
166 лв.  

 

Дата на обявяване: септември 2017 г. 

 

 

 

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Процедури 2017 по ПО 2 „Предприемачество и капацитет за 
растеж на МСП“ – директно предоставяне (2/2) 

Наименование на 

процедурата  

Бюджет  Допустими кандидати, дейности и 

разходи  

Дата на 

обявяване/

Краен срок   

Предоставяне на 

институционална подкрепа 

на МТ за дейности, 

свързани с повишаване 

капацитета на МСП в 

областта на туризма 

5 млн. 

евро 

Допустими кандидати: Министерство на 

туризма  

Допустими дейности: Дейности, свързани със 

създаването и функционирането на ОУТР; 

Инвестиционни разходи, разходи за услуги и 

оперативни разходи.  

*Част от помощта ще се предоставя под 

формата на «минимална помощ» 

Обявяване: 

Юни 2017 г. 

 

Краен срок: 

Октомври 

2017 г. 

Подобряване на бизнес 

средата за българските 

производители и създаване 

на условия за изпитване на 

съоръжения чрез подкрепа 

за дейността на БИМ 

2, 045 

млн. евро 

Допустими кандидати: Български институт по 

метрология 

 

Допустими дейности: Дейности, свързани с 

модернизация  на изпитвателни лаборатории 

за електромагнитна съвместимост, 

въздействие на околната среда, софтуер и др.  

Обявяване: 

Юни 2017 г. 

 

Краен срок: 

Октомври 

2017 г. 



Процедури 2017 по ПО 3 „Енергийна и ресурсна 
ефективност“ – директно предоставяне  

Наименование на 

процедурата  

Бюджет  Допустими кандидати, дейности и 

разходи  

Дата на 

обявяване/

Краен срок   

Устойчиво енергийно 

развитие на 

българските 

предприятия чрез 

подкрепа за 

дейността на АУЕР 

4 млн. 

евро 

Допустими кандидати: Агенция за 

устойчиво енергийно развитие 

 

Допустими дейности: Дейности, 

свързани с  разширяване обхвата на 

мерките и услугите, предоставяни в 

сферата на енергийната ефективност 

и производството на енергия от 

възобновяеми източници 

Обявяване: 

Септември 

2017г. 

 

Краен 

срок: 

Декември 

2017 г. 



Процедури 2017 по ПО 4 „Премахване на пречките в 
областта на сигурността на доставките на газ“ 

Наименование на 

процедурата  

Бюджет  Допустими кандидати, дейности и 

разходи  

Дата на 

обявяване/Кр

аен срок   

Фаза 2 на проект 

„Изграждане на 

междусистемна 

газова връзка 

България-Сърбия“ 

45 млн. 

евро 

Допустими кандидати: 

Министерство на енергетиката 

 

Допустими дейности: Дейности по 

фаза 2 на проект „Изграждане на 

междусистемна газова връзка 

България-Сърбия“ 

Обявяване: 

Септември 

2017 г. 

 

Краен срок: 
Ноември 2017г. 



Предложение за решение на КН на ОПИК 2014-2020  

 

 

Комитетът за наблюдение одобрява  

предложеното от УО на ОПИК изменение на  

Индикативна годишна работна програма за 

2017 г.    

 
 

   


