
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2015 г. 



  Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“ 

 

  Процедура „Подобряване на производствения капацитет на  
МСП“ 

 

  Процедура „Енергийна ефективност в МСП“ 



Цел 

Насърчаване на 
иновациионните дейности в 

предприятията в тематичните 
области на ИСИС 

Дата на обявяване Краен срок за подаване 

Септември 2015 г. 
Не по-малко от 60 дни от 
датата на обявяване на 

процедурата 

Допустими кандидати 

Микро, малки, средни и 
големи предприятия 

Допустими дейности 

Придобиване на ДМА 

Придобиване на ДНА 

Консултантски и помощни услуги в 
подкрепа на иновациите 

Допустими разходи  

Инвестиционни разходи 

 

Разходи за услуги 



Бюджет 

 

40 000 000 евро 

 

78 233 200 лева 
  

Интензитет на помощта 

25% - 85%  

Минимален размер на БФП 

100 000 лева 

Максимален размер на БФП 

500 000 лева 



  Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“ 

 

  Процедура „Подобряване на производствения 
капацитет на МСП“ 

 

  Процедура „Енергийна ефективност в МСП“ 



Цел 

Подобряване на 
производствените процеси, 

повишаване на 
производствения капацитет и 
капацитета за управление с 

цел засилване на експортния 
потенциал на предприятията 

Дата на обявяване Краен срок за подаване 

Януари 2015 г. 

Процедура с три крайни  

срока за кандидатстване през  

2015 г. 

Допустими кандидати 

Микро, малки или средни 
предприятия 

Допустими дейности 

Придобиване на ДМА 

 

Придобиване на ДНА 

Допустими разходи  

Инвестиционни разходи 



Бюджет 

 

150 000 000 евро 

 

293 374 500 лева 
  

Интензитет на помощта 

35% - 70%  

Минимален размер на БФП 

100 000 лева 

Максимален размер на БФП 

1 000 000 лева 



  Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“ 

 

  Процедура „Подобряване на производствения 
капацитет на МСП“ 

 

  Процедура „Енергийна ефективност в МСП“ 



Цел 

Подобряване на енергийната 
ефективност на 

предприятията и използване 
на енергия от ВЕИ 

Дата на обявяване Краен срок за подаване 

Декември 2015 г. 
Не по-малко от 60 дни от 
датата на обявяване на 

процедурата 

Допустими кандидати 

Микро, малки или 
средни предприятия 

Допустими дейности 

Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят 
за подобряване на енергийната ефективност 

Извършване на СМР за намаляване на 
енергоемкостта на съществуващия сграден фонд  

Придобиване на системи за отопление и 
охлаждане и/или производство на електрическа 
енергия от ВЕИ за собствено потребление 

Консултантски услуги за извършване на 
енергиен одит 

Допустими разходи  

 

Инвестиционни разходи 

 

Разходи за СМР 

 

Разходи за услуги  

 



Бюджет 

 

50 000 000 евро 

 

97 791 500 лева 
  

Интензитет на помощта 

35% - 70%  

Минимален размер на БФП 

50 000 лева 

Максимален размер на БФП 

1 500 000 лева 



Благодаря за вниманието! 
 
 
 

www.opcompetitiveness.bg 


