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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 

(НОЕМВРИ, 2014) 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ 

Инвестиционен приоритет 1.1: "Технологично развитие и иновации" 

В съответствие с Тематична цел 1 „Засилване на научноизследователската дейност, 

технологичното развитие и иновациите“ 

Специфична цел 1.1.: Повишаване на иновационната дейност на предприятията 

Очаквани резултати 

Индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще доведат до 

увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаването 

на необходимата иновационна среда и инфраструктура за развитие на иновациите; 

стимулиране на дейностите за НИРД и иновации на и за предприятията, вкл. и чрез 

партньорства между предприятия, или между предприятията и научните институти и 

висшите училища. Засилването на иновационната дейност на предприятията се постига 

както чрез стимулиране на инвестициите (както публични, така и частни) в НИРД, така 

и чрез увеличаване на инвестициите в продуктови, процесни, маркетингови и/или 

организационни иновации. Еко-иновациите и иновациите в сферата на ниско-

въглеродната икономика са интегрална част от подхода на ОПИК към иновациите. Така 

се създават предпоставки за изграждането на цялостния иновационен капацитет, 

придвижването нагоре по веригата на добавената стойност и за създаването на 

дългосрочни конкурентни предимства, вкл. в областите екология и ниско-въглеродни 

технологии. 

Описание на типовете и примерните дейности за финансиране и техният очакван 

принос към съответните специфични цели: 

Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да 

се ограничава, до следните индикативни групи дейности: 

 развитие на сътрудничеството за иновации между предприятията и между 

бизнеса и научните среди, вкл. интернационализация на иновационния 

процес - ще се стимулира чрез реализирането на съвместни проекти, 

включително клъстериране и участие в про-иновативни ЕС мрежи и платформи. 

Ще се създадат възможности на предприятията и водещи национални и/или 

европейски академични и изследователски групи да си сътрудничат, което да 

доведе до създаване/развитие на иновационен капацитет и споделяне на ресурси 

за разработване и внедряване на иновативни процеси и продукти, защита и 
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 трансфер на авторски и лицензионни права, комерсиализация на резултатите от 

научни изследвания. 

От друга страна, по отношение най-вече на високите технологии, би могло да се 

приложи подход на идентифициране и структуриране на обединения за 

иновации по модела на клъстерирането - във връзка с трансфер на технологии, 

общо необходими за въвеждане на иновации в отделните предприятия от 

клъстера.  

От трета страна, взаимосътрудничеството би могло да се подкрепя чрез развитие 

на офисите за технологичен трансфер и технологичните центрове. Подкрепата 

ще се фокусира върху управление на връзките наука-бизнес, права по 

интелектуална собственост, комерсиализиране чрез лицензи и стартиращи 

фирми, информираност на изследователите относно права по интелектуална 

собственост и комерсиализация.; 

Очакваният принос на тези подкрепени действия се изразява в повишаването 

на иновационната дейност на предприятията вследствие на създадените 

възможности за взаимосътрудничество, обмен и споделяне на идеи и ресурси. В 

резултат ще нарасне делът на предприятията, разработващи и внедряващи 

иновации в партньорство с останалите участници в иновационната верига 

Целева група са български предприятия в сътрудничество с други български 

или европейски предприятия, висши училища и/или изследователски 

организации; български новосъздадени (спин-оф) предприятия на базата на 

интелектуална собственост, трансферирана от български или европейски висши 

училища/изследователски организации; клъстери с потенциал за висока 

добавена стойност; обединения от предприятия, създадени с цел създаване на 

нови продукти и услуги. 

 подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване на 

нови продукти, процеси и бизнес модели - се свързва с инвестиционна и 

консултантска подкрепа за разработване и внедряване на иновации в 

предприятията. 

Очакваният принос на тези подкрепени дейности се изразява основно в 

нарастване на дела на предприятията, които самостоятелно разработват, 

внедряват и разпространяват иновации, в резултат на което ще се повиши 

иновационният им капацитет и конкурентоспособност. 

Целева група са предприятия, разработващи/внедряващи иновации, вкл. и 

съществуващи предприятия.  

 подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за изследвания и 

иновации за нуждите на бизнеса  

- създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории, 

необходими да посрещнат нуждите на бизнеса от сертифициране, 

стандартизирани тестове и техническа верификация, изпитвания и доказване на 

концепции, опитни образци и полезни модели, прототипиране и друга подобна 

инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията, 

включително подкрепа за ОТТ с изградена базисна инфраструктура, 
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 технологични центрове, довършване и надграждане на проекта за София Тех 

Парк. 

Подкрепените лаборатории ще представляват тематично фокусирани 

лаборатории и високотехнологични лаборатории за изпитвания и технологична 

проверка, които дават достъп до технологични възможности и 

инструментариум, обучение и квалификация и менторство за прототипиране и 

дигитално производство на иновативни идеи и продукти. Това ще доведе до 

намаляване на риска, свързан с лансирането на нови продукти и идеи на пазара, 

преди да е доказана тяхната възвръщаемост. 

- подкрепа за развитието на модерни и нови за страната услуги за бизнеса, 

свързани с управлението на системата за интелектуална собственост, 

българската стандартизационна система и системи за акредитация на 

лаборатории и нови продукти. 

Очакваният принос на тези подкрепени дейности се изразява в повишаване на 

иновационната активност чрез подобряване на средата и инфраструктурата за 

разработване и разпространение на иновации - иновационна среда, която да 

подпомогне развитието на иновационния капацитет и да създаде дългосрочни 

конкуренти предимства на българската икономика чрез придвижване нагоре по 

веригата на добавената стойност. 

Целева група са София Тех Парк с цел създаване на еко-система от вертикално 

свързани предприятия, клъстери с потенциал за висока добавена стойност, нови 

и съществуващи офиси за технологичен трансфер, обединения на фирми, както 

и обединения на фирми с научните организации, институции от пряка полза за 

иновационната дейност на предприятията. 

Подкрепа чрез финансови инструменти, включително финансови 

инструменти, комбинирани с безвъзмездна финансова помощ - посочените 

дейности, техният принос за постигането на специфичната цел, планираните 

целеви групи, целеви територии и категории бенефициети са описани в частта 

„Планирано използване на финансови инструменти“. 

Типове бенефициенти: предприятия или техни обединения, включително 

партньорства с научноизследователски организации (както юридически лица, така и 

други форми на партньорства); агенции, ведомства и организации на бизнеса и други 

юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД 

и иновации в бизнеса, София Тех Парк, офиси за технологичен трансфер и 

технологични центрове, клъстери. 

Планирано използване на финансови инструменти 

Използването на финансови инструменти в рамките на настоящия инвестиционен 

приоритет ще доведе до по-голяма ефективност и ефикасност на финансирането, 

поради прилагането на по-близък до пазара подход на оценката на иновативността и 

икономическата приложимост на финансираните дейности. Същевременно посоченото 

ще доведе и до увеличаване на възможностите за привличането на директни 
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 чуждестранни инвестиции в подкрепа на иновационните дейности на предприятията, а 

също и до стимулиране на търсенето на продуктите на иновативните предприятия. 

Планираното прилагане на финансови инструменти в рамките на настоящия 

инвестиционен приоритет обхваща, без да се ограничава, до следните индикативни 

групи финансови инструменти: 

• дялови и/или квазидялови инвестиции в технологичен трансфер, 

комерсиализация на научни резултати, права по интелектуална собственост, нови 

идеи и продукти - предвижда се създаването на дялов инструмент (напр. фонд за 

технологичен трансфер), който да инвестира в нови иновативни предприятия, 

високотехнологични предприятия, предприятия, базирани на знанието, нови или 

съществуващи спин офи, иновативна инфраструктура и др. участници в иновационната 

екосистема. Основната част от инвестициите ще бъдат в технологичен трансфер, 

превръщане на научни разработки в пазарно приложими продукти, процеси, 

технологии, в комерсиализация и управление на интелектуална собственост. 

Предвижда се инструментът да бъде управляван/изпълняван в сътрудничество с научни 

организации, лица, управляващи научна инфраструктура, иновационна 

инфраструктура, посредници по иновации, включително София Тех Парк и др. 

Предвижда се инструментът да бъде комбиниран с безвъзмездна финансова помощ по 

настоящия инвестиционен приоритет, с която да се финансира техническа помощ за 

специализирана оценка на инвестициите и за менторство и консултиране в областта на 

интелектуалната собственост, пазарния анализ и комерсиализацията на обектите в 

които се инвестира. ; 

Целева група са предприятия, български предприятия в сътрудничество с други 

български или европейски предприятия, висши училища и/или изследователски 

организации, научни и инновационни инфраструктури, посредници по иновации; спин-

оф предприятия; иновативни, високотехнологични предприятия, предприятия, 

извършващи научно-изследователски дейности, предприятия, базирани на знанието и 

други участници в иновативната екосистема. Подкрепа ще се предоставя за 

инвестиции, попадащи изключително в областите на интелигентна специализация, 

зададени в цели 1 и 2 на ИСИС. 

• подкрепа с дългови инструменти за иновации в предприятията, вкл. 

разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в 

предприятия - представлява част от бюджета на дългов инструмент (напр. Гаранции, 

покриващи загуби по портфейл от дългове) или самостоятелен инструмент, който 

обхваща кредити и/или лизинги за инвестиции в активи и/или оборотни средства за 

разработване и/или внедряване и/или извеждане на пазара на нов или значително 

подобрен продукт,стока или услуга, или производствен процес, или нов метод на 

маркетинг, или нов организационен метод. Поради формата на финансиране се очаква 

подкрепата да бъде насочена към развити или вече съществуващи предприятия 

(включително големи предприятия), които се нуждаят от финансов ресурс, но не 

разполагат с необходимите обезпечения.  
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 Целева група са предприятия, разработващи/внедряващи/въвеждащи иновации, вкл. и 

съществуващи предприятия; предприятия, осъществяващи научно-изследователска 

дейност, други предприятия базирани на знанието. Подкрепа ще се предоставя за 

инвестиции, попадащи изключително в областите на интелигентна специализация, 

зададени в цели 1 и 2 на ИСИС. 

Типове бенефициенти: фонд на фондовете, кредитни и финансови институции, фонд 

мениджъри и др. подобни. 

Кръстосано финансиране: До 10% от разходите по настоящата приоритетна ос могат 

да бъдат финансирани по правилата за допустимост, прилагани за Европейския 

социален фонд, при условие че посочените разходи са необходими за доброто 

изпълнение на съответната операция и са пряко свързани с нея. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА  

МСП 

Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на 

предприемачеството” 

Специфична цел 2.1.: Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за предприятия в 

ранна фаза на развитие 

 

Очаквани резултати: 

Изпълнението на индикативните дейности, заложени в това приоритетно направление, 

е насочено към постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на 

новосъздадените предприятия. 

Идикатор: Нови предприятия, съществуващи две години след създаването си. 

Описание на дейностите, които ще се подкрепят: 

 финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството, включително 

финансови инструменти, комбинирани с безвъзмездна финансова помощ - 

посочените дейности, техния принос за постигането на специфичната цел 

планираните целеви групи, целеви територии и категории бенефициенти са 

описани в частта „Планирано използване на финансови инструменти“ ; 

 насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски 

и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП - подкрепа ще 

получат предприятия в специфични сфери, напр. творчески и културни 

индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със 

застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване. Предвижда се 

и подкрепа на идеи, които ще се реализират от жени-предприемачи, стартиращи 

предприемачи – лица до 29 годишна възраст и за лица на възраст над 50 г., 

стартиращи собствен бизнес. 
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 Очакваният принос от тези дейности е осигуряване подкрепа за развитие на нови 

предприятия и конкурентоспособност на съществуващи предприятия и създаване и 

устойчивост на работни места в тях с цел постигане на ръст на нововъзникващите 

области, свързани с европейски и регионални предизвикателства. 

Целева група по тази група мерки са: предприятия, желаещи да реализират 

предприемачески идеи в областта на здравеопазването, процесите, свързани със 

застаряването на населението, демографските въпроси, културните и творчески 

индустрии и др. 

Типове бенефициенти: стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия 

в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори, както и 

предприятия, развиващи своята дейност в областта на културните и творческите 

индустрии, предприятия развиващи нови продукти и услуги, свързани със 

застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване и др. 

Планирано използване на финансови инструменти 

Планираното прилагане на финансови инструменти в рамките на настоящия 

инвестиционен приоритет обхваща, без да се ограничава, до следните индикативни 

групи финансови инструменти: 

• дялови и квази-дялови инвестиции, осигуряващи начален капитал - дейностите 

ще се изпълняват чрез дялов инструмент (напр. фонд за начално финансиране), който 

съчетава два допълващи се компонента: компонент акселерация, в който се предоставя 

първоначално финансиране, допълнено с менторство, като този етап приключва с 

финализирана концепция за продукта, прототип или бета версия; компонент начално 

финансиране предоставя финансиране на успешно преминалите акселерацията 

предприятия, както и на други стартиращи предприятия. 

Предвижда се инструментът да бъде комбиниран с безвъзмездна финансова помощ, с 

която да се финансира техническа помощ за някои от дейностите на фондовете. 

Целева група по тази мярка са: стартиращи предприемачи, новосъздадени МСП, 

желаещи да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро; стартиращи МСП. 

• дялови и квази-дялови инвестиции, осигуряващи капитал за стартиращи 

предприятия и предприятия, намиращи се в ранни фази на развитие - дейностите 

ще се изпълняват чрез дялов инструмент (напр. фонд за рисков капитал), инструментът 

е с фокус върху микро, малки и средни предприятия (МСП) с дейност в областта на 

високите технологии, намиращи се във фаза на ранно развитие, които често изпитват 

трудности при намирането на допълнителен капитал, който да подпомогне техния 

растеж, тъй като те се считат за твърде рискови.  

Целева група: МСП предимно във фаза на ранно развитие, иновативни МСП, 

високотехнологични МСП, МСП с рисков профил. 

Типове бенефициенти: фонд на фондовете, фонд мениджъри, други подобни. 
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Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП” 

Специфична цел 2.2.: Повишаване на производителността и експортния потенциал на 

българските МСП 

В съответствие с тематична цел 3: „Повишаване на конкурентоспособността на МСП“ 

 

Очаквани резултати 

Чрез изпълнението на индикативните мерки по този инвестиционен приоритет се цели 

постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна 

конкурентоспособност на българските МСП, с оглед повишаване на 

производителността и експортния им потенциал. Особен акцент се поставя върху 

качеството на продуктите и услугите на предприятията, потенциала им за реализиране 

на по-високи резултати във веригата на формиране на добавена стойност и бързото 

осигуряване от тяхна страна на пазарна устойчивост при условията на силно динамична 

икономика и конкурентна среда. Очакваните резултати са свързани със създаване и 

развитие на конкурентните предимства на предприятията, основаващи се на подобрена 

ефикасност и ефективност на производствените процеси, включително чрез 

подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и качество 

на продуктите, подобрен капацитет за управление и за прилагане на нови бизнес 

модели и практики. Чрез достъпа до технологичен и иновационен ресурс българските 

МСП ще реализират възможности, които предлага глобалния пазар и съответно ще 

подобрят пазарните си позиции. 
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 Описание на типовете и примерните дейности за финансиране и техния очакван 

принос към съответните специфични цели: 

Предвидено е подкрепата в рамките на този инвестиционен приоритет да бъде 

насочена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности и комбинации 

от тях: 

 общи производствени инвестиции за подобряване на производствения 

капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите 

на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и 

адаптиране на европейски и международни знания и технологии - ще 

включва мерки за повишаване на производителността, ефективното и ефикасно 

използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси 

и технологии), подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в 

дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи 

технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на 

производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на 

съществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез 

разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари. 

Ще се подобрява ефективността в предприятията и тяхната 

конкурентоспособност чрез мерки за внедряване на нови 

технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност 

и ефикасност в производствения процес, въвеждане на добри 

практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване 

консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на 

вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.; 

Целевата група на индикативните мерки са: МСП според НСНМСП. 

 подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на 

управленски капацитет ще бъде насочена към управлението на факторите на 

производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и 

адаптиране на европейски и международни знания и добри практики. За 

повишаване на конкурентоспособността и като резултат – на експортния 

потенциал на българските МСП чрез инвестициите ще се насърчава: 

разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на 

качеството, опазване на околната среда, еко маркирова, енергиен мениджмънт, 

сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и 

национални стандарти; разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на 

добри производствени практики; услуги по реинженеринг на процесите в 

предприятията; трансфер и адаптиране на нови модели за управление на 

промените и бърза адаптация към тях; разработване на стратегии за пазарна 

реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови 

пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на 

предлагането. 

В тази група мерки се включва подкрепа и за подобряване на условията и 

процесите за функциониране и развитие на МСП, както и за осигуряването на 
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 условия за честна конкуренция и благоприятна бизнес среда за икономическите 

оператори (напр. технически и метрологичен надзор, контрол на качеството и 

нотификация на органи за оценяване на съответствието) – контрол за спазване 

на законовите задължения на производители и икономически оператори и 

недопускане на правене на бизнес в „сивия сектор‖; доизграждане и 

акредитиране на лаборатории за проверка и доказване на съотвествието на 

национални и ЕС стандарти за качество и марки за разпознаваемост на 

национален продукт. Допълваща подкрепа се предвижда при осъществяването 

на цялостната политика в областта на осигувяване на съотвествие на 

българските продукти с международните стандарти за качество в подкрепа на 

растежа на предприятията.; 

Целевата група на индикативните мерки са: МСП според НСНМСП, 

организации, институции, агенции в подкрепа на бизнеса и подобряване на 

бизнес средата. 

 подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез 

насърчаване на използването на информационни и комуникационни 

технологии и услуги - подкрепата ще бъде насочена към подобряване на 

качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и 

въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително 

„виртуализирани, „облачни”, „мобилни”: за управление на бизнеса, 

включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено 

дружество, системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и 

производство; за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които 

водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; 

електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари. 

Подкрепа ще бъде предоставяна и чрез въвеждането на пилотни ваучерни схеми, 

включително иновационни ваучер в сферата на ИКТ. ; 

Целевата група на индикативните мерки са: МСП според НСНМСП, 

организации, институции, агенции в подкрепа на бизнеса и подобряване на 

бизнес средата. 

 подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка 

полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация 

на МСП - ще се инвестира в повишаване на предприемаческата култура относно 

организирането на МСП в клъстери; насърчаване на международната дейност на 

българските МСП чрез осигуряване на информация и консултации за 

европейския и трети пазари; организиране на обучения по интернационализация 

и експортен мениджмънт на МСП; организиране на контактно-информационни 

борси в България, на бизнес форуми в страната и чужбина; подпомагане 

участието на предприятия в промоционални мисии в чужбина, както и в 

национални и международни изложения с цел популяризиране на българското 

производство; подобряване на информираността, бизнес статистиката, бази 

данните и др.; организиране на посещения на потенциални инвеститори и 

партньори на МСП в страната; програми за привличане на чуждестранни 
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 инвестиции от целеви сектори и държави чрез проактивен инвестиционен 

маркетинг . 

В областта на туризма подкрепата в полза на МСП ще се реализира чрез 

институционална подкрепа за създаване и функциониране на организации за 

управление на турстическите райони, регламентирани в Закона за туризма, 

включително дейности, насочени към: изграждане на капацитет в предприятията 

за по-улеснен достъп и присъствие на националния и международните пазари; за 

изграждане на единна система за туристическа информация на национално ниво, 

като платформа за взаимодействие между туристическия бизнес, туристическите 

организации и институции; подкрепа за въвеждане на ИКТ и предоставяне на 

ИКТ услуги; провеждане на пазарни проучвания, анализи и прогнози; 

разработване на продуктови, маркетингови и инвестиционни концепции, 

стратегии, планове и др.; организиране на бизнес форуми в страната и чужбина, 

предоставяне на подкрепа за участие в събития и изложения (регионални, 

национални и международни). 

Целевата група на индикативните мерки са: МСП според НСНМСП, асоциации 

и обединения на бизнеса, както и организации и институции, които са свързани с 

осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на 

бизнеса и подобряване на бизнес-средата. 

Териториален обхват: мерки и дейности в рамките на този инвестиционен 

приоритет ще се реализират на територията на цялата страна, като са възможни 

и ограничени пряко приложими дейности в чужбина. 

Типове бенефициенти: съществуващи микро, малки и средни предприятия, (по 

операциите финансирани с безвъзмездна финансова помощ съгласно определените 

сектори в НСНМСП 2014-2020 г.), клъстери (вкл. нови и съществуващи клъстери в 

рамките на Стратегията за Дунавския район, Action Plan, ПО3 и в подкрепа на целите 

на синия растеж), асоциации на бизнеса, както и организации и институции, които са 

свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги в подкрепа на 

бизнеса и подобряване на бизнес-средата. 

Планирано използване на финансови инструменти 

От значение за засилване на експортния потенциал на МСП са: намаляване на пречките 

пред предприятията, свързани със затруднен достъп до финансиране поради високи 

изисквания за обезпечение и лихвени проценти; подобряване на достъпа на МСП до 

пазарите на рисков капитал, както и повишаване осведомеността на инвеститорите 

относно предлаганите от МСП възможности. 

Във връзка с горното планираното прилагане на финансови инструменти в рамките на 

настоящия инвестиционен приоритет обхваща, без да се ограничава, до следните 

индикативни групи финансови инструменти: 

• дялови и/или квазидялови инвестиции за подпомагане на предприятия с висок 

потенциал за растеж - дейностите ще се състоят в инвестиции за развитие на МСП, 

като същите могат да обхващат и мецанин капитал. Във фокуса на инструмента ще 
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 бъдат предприятия във фаза на растеж или зряла фаза от своето развитие, които имат 

нужда от допълнително финансиране, за да реализират своята стратегия за растеж; 

Целевата група на индикативните мерки са: МСП във фаза на растеж или зряла фаза 

от своето развитие, други подходящи МСП 

• подкрепа с дългови инструменти за растеж и развитие и облекчаващи достъпа до 

финансиране на предприятията - ще се предоставя като част от бюджета на дълговия 

инструмент (напр. гаранции върху портфейл от дългове), обхваща и Тематична цел 1 

или по самостоятелен дългов инструмент. Подкрепата ще бъде съсредоточена в 

кредити и/или лизинги за инвестиции в активи и/или оборотни средства за растеж и 

развитие на МСП.; 

Целевата група на индикативните мерки са: МСП във фаза на растеж или зряла фаза 

от своето развитие, други подходящи МСП. 

• подкрепа с дългови инструменти за микрофинасиране, съобразени с нуждите от 

финансиране за растеж на микро предприятия - ще се осъществява чрез инструмент 

за микрокредитиране предимно на микро предприятия при облекчени лихвени условия 

и обезпечения. Инструментът може да бъде структуриран като портфейл от заеми с 

поделяне на риска ; 

Целевата група на мярката са: предимно микропредприятия. 

Типове бенефициенти: фонд на фондовете, кредитни и финансови институции, 

микрофинансиращи институции и други лица с право да отпускат кредити на 

територията на Република България, фонд мениджъри и др. подобни. 

Кръстосано финансиране: До 10% от разходите по настоящата приоритетна ос могат 

да бъдат финансирани по правилата за допустимост, прилагани за Европейския 

социален фонд, при условие че посочените разходи са необходими за доброто 

изпълнение на съответната операция и са пряко свързани с нея. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: ЕНЕРГИЙНА И РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ ще допринесе за подобряване 

на конкурентоспособността на предприятията чрез целенасочена подкрепа за 

преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори. 

Инвестиционен приоритет 3.1.: "Енергийни технологии и енергийна ефективност" 

В съответствие с Тематична цел 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна 

икономика във всички сектори“ 

Специфична цел 3.1.: Намаляване на енергийната интензивност на икономиката 

Очаквани резултати 
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 В резултат от изпълнението на предвидените дейности по този инвестиционен 

приоритет се очаква подобряване на енергийната ефективност на предприятията, което 

да доведе до понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни 

производствени предприятия, така и като цяло за икономиката. 

 

Дейности за подкрепа от инвестиционния приоритет: 

Подкрепата в рамките на инвестиционния приоритет ще бъде съсредоточена, без да се 

ограничава, до следните индикативни групи дейности: 

 подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията - 

включва изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност в 

предприятията, както и последващо прилагане на препоръчаните в одитните 

доклади мерки . Подкрепата включва инвестиции в дълготрайни материални и 

нематериални активи, системи за енергиен мениджмънт, вкл. ИКТ базирани 

системи за управление на енергийната ефективност, повторно използване на 

остатъчната топлинна енергия в промишлеността и подпомагане на 

високоефективни микро и малки когенерации и модернизация на мрежи и др., 

които водят до повишаване на енергийната ефективност в подкрепените 

предприятия. Ще се подкрепят като съпътстващи дейности и такива, свързани с 

използване на енергия от ВИ за собствено потребление (електрическа и 

топлинна енергия и енергия за охлаждане). Предвид, че сградният фонд има 

значителен принос за повишаване на енергийната ефективност, допълваща 

подкрепа за СМР за подобряване на енергийните и топлинни характеристики на 

сградния фонд на производствените сгради на предприятията също ще бъде 

предоставена, при доказване на ефекта и обвързаността на тези дейности. Ще 

бъде възможна и подкрепа за проекти в сферата на „синия― растеж, ако се 

докаже търсенето и потенциалът за разработването на „синя― енергия (енергия 

от вълни, течения, приливи и отливи, ползване разликата между концентрацията 

на сол във водите и др.). Реализираните енергийни спестявания от своя страна 

ще доведат до намаление на емисиите от парникови газове ; 

Очакваният принос на тези подкрепени дейности е свързан с повишаване на 

енергийната ефективност на подкрепените предприятия, което ще доведе до 

намаляване на производствените им разходи, повишаване на 

екологосъобразността им и увеличаване на конкурентоспособността им. От своя 

страна това ще има положителен ефект не само върху конкретните подкрепени 

предприятия, но и върху цялата икономика. 

Целевата група са съществуващи предприятия (извън секторите на търговия и 

услуги). 

 институционална подкрепа за устойчиво енергийно развитие - цели да 

осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на 

интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от 

възобновяеми източници, например чрез подкрепа за повишаване на капацитета 

на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на услугите, 
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 предоставяни на българските предприятия, както и за увеличени възможности за 

енергиен мениджмънт на предприятията. Подкрепата е насочена основно към 

въвеждането на механизъм за търговия на бели сертификати, разработен в 

рамките на проекта през периода 2007-2013 или на схема за задължения за 

енергийни спестявания, и свързаните с него дейности за популяризиране и 

обучения за участниците в процеса. „Търгуемите бели сертификати― или 

схемата за задължения са нов финансов механизъм в Европейския съюз, 

предназначен да подпомогне усилията за повишаване на енергийната 

ефективност, като допълва съществуващите политики и мерки, и спомага за 

постигането на целите за енергийна ефективност. 

Очакваният принос от тази подкрепа е подобряването на координацията и 

синергията на мерките в сферата на енергийната ефективност. 

Типове бенефициенти: съществуващи предприятия на територията на страната 

(секторите на търговия и услуги няма да се подкрепят с безвъзмездна финансова 

помощ), АУЕР. ; 

Планирано използване на финансови инструменти 

По настоящия инвестиционен приоритет е планиран следният финансов инструмент: 

Дългов инструмент за мерки за енергийната ефективност в предприятията – подкрепата 

ще бъде предоставяна чрез дългов инструмент (напр. гаранции, покриващи загуби по 

портфейл от дългове), осигуряващ инвестиционни кредити/лизинги за повишаване на 

енергийната ефективност на предприятията. По инструмента се предвижда фокус върху 

енергийната ефективност на промишлени сгради и сгради/помощения, използвани 

предимно за стопанска дейност, вкл. и такива представляващи част от промишлена 

система. По посоченият инструмент може бъде привлечен ресурс от международни 

финансови институции в случай, че същите проявят интерес и предложат приемливи 

условия за участие в изпълнението на инструмента. 

Инструментът може да бъде комбиниран с техническа помощ под формата на 

безвъзмездни средства, която да подпомогне предприятията при идентифициране и 

оценка на инвестиционни възможности от техническа гледна точка за изпълнение на 

мерки за енергийна ефективност, а също и за подготовката на банкируеми проекти за 

енергийна ефективност. 

Очакваният принос на тези подкрепени дейности е свързан с повишаване на 

енергийната ефективност на подкрепените предприятия, което ще доведе до 

намаляване на производствените им разходи, повишаване на екологосъобразността им 

и увеличаване на конкурентоспособността им. Поради предвидената възможност за 

участие на международна финансова институция, инструментът ще доведе и до 

повишаване на капацитета на предприятията и до повишаване на административния 

капаците за прилагане на мерки за енергийна ефектевност. 

Целевата група са съществуващи предприятия, прилагащи мерки за енергийна 

ефективност. 
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 Типове бенефициенти: фонд на фондовете, финансови и кредитни институции, др. 

подобни организации. 

 

Инвестиционен приоритет 3.2.: „Ресурсна ефективност” 

 

В съответствие с Тематична цел 6 „Опазване на околната среда и насърчаване на 

ефективното използване на ресурсите” 

Очаквани резултати 

Този инвестиционен приоритет е насочен към повишаване на ресурсната ефективност и 

информираност на предприятията относно възможностите й чрез подкрепа на дейности 

свързани с увеличаване оползотворяването на отпадъци и намаляване на тяхното 

образуване, намаляване разходването на суровини и материали чрез пилотни и 

демонстрационни инициативи. Очакваните резултати са пряко свързани с 

повишаването на ресурсната ефективност на подкрепените предприятия, а от там и на 

производствения сектор и икономиката като цяло, като ще допринесат за изпълнението 

на съответната цел по НСНМСП. 

Дейности за подкрепа от инвестиционния приоритет 

Подкрепата в рамките на инвестиционния приоритет ще бъде съсредоточена, без да се 

ограничава, до: 

 подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване 

ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи 

предприятия - ще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната 

ефективност и устойчиво използване на суровините, вкл. промишлена симбиоза: 

внедряване на високо-технологични и ИКТ решения за оптимизиране на 

производствените процеси и намаляване използването на суровини; внедряване 

на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново 

производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на съвременни 

безотпадни технологии, вкл. и подмяна на морално остаряло и ресурсоемко 

оборудване; внедряване на иновационни производствени материали и 

повишаване използването на рециклируеми материали, вкл. и чрез инвестиции 

за пригаждане на съществуващото оборудване към характеристиките на новите 

продукти; въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в 

производствените процеси. Относно резултатите ще бъде приложено изискване 

за разпространение с цел мултиплициращ ефект и ефект на капитализиране 

(capitalization). 

Очакваният принос от тези дейности се изразява в подобряване на 

информираността относно ефективното използване на ресурсите в подкрепените 

МСП, повишаване на симбиозата между предприятията по веригата на 

стойността, което постепенно да доведе до подобряване ефективността на 
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 производствените процеси, намаляване себестойността на продукцията им и 

повишаване на тяхната конкурентоспособност. 

Основни целеви групи: МСП, организации на МСП, клъстери, индустриални 

зони, МИГ. 

Типове бенефициенти: МСП от преработващата промишленост. 

 

Планирана финансова подкрепа - Безвъзмездна финансова помощ 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на 

доставките на газ 

Инвестиционен приоритет 4.1.: Подобряване на енергийната ефективност и 

сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на 

енергия 

Специфична цел 4.1.: Подобряване на свързаността със съседните газопреносни 

системи 

Очаквани резултати 

За покриване на стандарта за инфраструктура N-1, България ще трябва да развие 

междусистемни връзки със съседните страни. Газовата междусистемна връзка със 

Сърбия ще допринесе за повишаването на стойността на стандарта (в %) и достигане на 

изискуемите 100%. 

Дейности за подкрепа по инвестиционния приоритет: 

Подкрепа за изграждането на територията на РБългария на междусистемна газова 

връзка България – Сърбия – фаза 2 на проект „Изграждане на междусистемна газова 

връзка България-Сърбия―. Подготвителните дейности по проекта, всички проучвания 

и проектиране са включени в текущата ОПРКБИ, като фаза 1. Всички останали 

дейности, свързани с отчуждителни процедури, строителство, строителен надзор и одит 

с цел изпълнение на проекта ще се съфинансират със средства по оперативната 

програма за периода 2014-2020 г. 

Очакваният принос от тази подкрепа е надеждност и гъвкавост при доставките на газ в 

подкрепа на основните приоритети на Енергийната стратегия на България до 2020 г. и 

постигането на европейския стандарт за инфраструктура N-1. 

Целевата група са потребители на газ, вкл. предприятията на територията на цялата 

страна. 

Типове бенефициенти: МИ 

Териториален обхват: територията на цялата страна. 


