
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА 

ИКОНОМИКА” 2007-2013

Приоритетна ос 2:     „Повишаване ефективността на предприятията и развитие 

на благоприятна бизнес среда”

Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в 

предприятията"

Oперация 2.1.2:    „Технологично обновление в предприятията“

Краен срок за подаване на проектни предложения: 20 декември 2011 г.

Финансиране:

Максималният  интензитет  на  безвъзмездната  финансова  помощ  по  проекта в 

зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Категория на предприятието-кандидат Максимален интензитет на безвъзмездната 
финансова помощ по проекта

Микро и малки предприятия 70 % от общите допустими разходи по 
проекта

Средни предприятия 60 % от общите допустими разходи по 
проекта

Остатъкът от общите допустими разходи по проекта (минимум 30 % в случаите, когато 

кандидатът  е  микро  или  малко  предприятие  и  минимум 40  % -  в  случаите,  когато 

кандидатът  е  средно  предприятие)  трябва  да  бъде  финансиран  чрез  собствени 

средства  на  кандидата  или  от  източници,  които  изключват  всякаква  публична 

подкрепа.

Минимален  и  максимален  размер  на  безвъзмездната  финансова  помощ  по 

индивидуалните проекти в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро предприятия  Малки предприятия Средни предприятия 

Минимален размер 
на помощта при 
кандидатстване

100 000 лв. 200 000 лв. 300 000 лв.

Максимален размер 
на помощта

500 000 лв. 1 000 000 лв. 2 000 000 лв.
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Допустимите кандидати по процедурата за подбор на проекти трябва да:

• са  юридически  лица  или  еднолични  търговци,  регистрирани  съгласно 

Търговския закон или Закона за кооперациите

• са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона 

за малките и средните предприятия

• са със седалище в Република България;

• имат минимум 3 приключени финансови години (2008, 2009, 2010 г.);

• са  реализирали  нетни  приходи  от  продажби  през  последната  приключена 

финансова  година  (2010  г.)  в  зависимост  от  категорията  на  предприятието-
кандидат, както следва:

Категория предприятие Нетни приходи от продажби за последната

приключена финансова година (2010 г.)

Микро предприятия ≥ 200 000 лева

Малки предприятия ≥ 400 000 лева

Средни предприятия ≥ 1 000 000 лева

• развиват  основната  си  икономическа  дейност  в  следните  допустими 

сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 

2008 г. (Приложение С към Насоките за кандидатстване):

◦ Сектор C „Преработваща промишленост”

◦ Сектор  J  „Създаване  и  разпространение  на  информация  и  творчески 

продукти;  далекосъобщения”  –  само  кодове  на  основна  икономическа 

дейност от разделите:

- J61 „Далекосъобщения”;

- J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;

- J63 „Информационни услуги”.

◦ Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове 

на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и 

развойна дейност”.

По процедурата  ще бъдат  финансирани с  предимство  (като  получат  допълнителен 

брой  точки)  кандидати,  които  развиват  основната  си  икономическа  дейност  в 
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секторите/раздели/групи/класове,  посочени  по-долу,  съгласно  Класификацията  на 

икономическите дейности 2008 г, както следва:

• Високотехнологични и средновисокотехнологични производства – раздели с код 

С10.82, С10.84 и С10.86, C20, C21, С22, С25, C26, C27, C28, C29 и С30;

• Високотехнологичните  услуги  и  други  услуги  с  наситеност  на  знанието  – 

раздели J61, J62, J63;

• Предприятия от подсектор „научно-изследователска и развойна дейност” с код 

М72.

По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а 

не съвместно с партньорски или други организации.

Продължителността  на  всеки  проект  не  трябва  да  надвишава  дванадесет  месеца, 

считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Специфични допустими дейности: 

Допустими  по  настоящата  процедура  са  проекти,  включващи  дейности  по  

следните 2 (два) допустими елемента:

По   елемент „Инвестиции”   допустими са следните дейности:  

• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално 

изпитване)  на  оборудване,  представляващо  дълготраен  материален  актив, 
включително  закупуване  на  компютърно  оборудване,  нужно  за  работа  с 
компютърните приложения, пряко свързани с постигане на целите на проекта;

• Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи – софтуерни 

приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната 
услуга  и/или  специализирани  компютърни  приложения  за  дизайн  и 
разработване  на  продукти,  права  по  патенти,  лицензи,  „ноу-хау”  и  др., 
представляващи дълготрайни нематериални активи.

По   елемент „Услуги”   допустими са следните дейности:  

• Консултантски услуги за  разработване на маркетингови  анализи  и  стратегии, 

свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги;

• Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата 

процедура;

• Визуализация на проекта;

• Одит на проекта.
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Кандидатите  за  безвъзмездна  финансова  помощ  могат  да  представят  проектни 

предложения, включващи:

1. Дейности по Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги”, или

2. Дейности само по Елемент „Инвестиции”.

Включването САМО на дейности по Елемент „Услуги” е недопустимо.

Като  част  от  общите  условия  за  допустимост,  проектите  по настоящата  процедура 
трябва да имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени 
към една или повече от следните цели:

• Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

• Диверсификация  на  продукцията  на  съществуващо  предприятие  чрез 

въвеждане на нови продукти/услуги;

• Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо 

предприятие

Ивайло Томчев

Мениджър проекти 

“Сердон ВС” ООД

(+359) 889 333 243

(+359 2) 981 3081

ivo  @bcserdon.com  
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