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Резюме 

 по Процедура на подбор на проекти  

BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени 

иновации“ 
 

 

1. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 
 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ 

Средства от Европейския 

фонд за регионално 

развитие 

Национално 

съфинансиране 

 

68 454 050 лева  

35 000 000 евро 

 

 

58 185 942.50 лева 

29 750 000 евро 

 

10 268 107.50 лева 

5 250 000 евро 

 

2. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ за конкретен проект: 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по 
процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и 
производствени иновации“ са както следва:  
 

Минимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ 

Максимален размер на заявената безвъзмездна 

финансова помощ в зависимост от  категорията 

на предприятието-кандидат 

 

 

 

 

100 000 лева  

 

Микро и малки предприятия: 500 000 лева 

 

 

Средни предприятия: 750 000 лева 

 

 

Големи предприятия: 1 000 000 лева 
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3. Процент на съфинансиране 

I. Елемент А – приложим режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна 

дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014: 

Основният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е, както следва: 

Вид изследвания Основен интензитет на помощта 

 

Индустриални научни изследвания 

 

50 % 

 

Експериментално развитие 

 

25 % 

 

Надбавки (приложими за Индустриални научни изследвания и Експериментално 

развитие): 

1) В случай че помощта е предоставена на МСП, интензитетите на помощта за 

индустриални научни изследвания и за експериментално развитие могат да бъдат увеличени 

с 10 % за средни предприятия и с 20 % за малки и микро предприятия: 

 

 

 

Вид изследвания 

Интензитет  

Микро и 

малки 

предприятия 

Средни 

предприятия 

Големи 

предприятия 

Индустриални научни изследвания 70% 60% 50% 

Експериментално развитие 45% 35% 25% 
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Посочените в таблиците по-горе стойности на интензитета на безвъзмездната финансова 

помощ се прилагат в случаите на проекти, които НЕ включват ефективно сътрудничество.   

2) Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и за експериментално 

развитие, както са посочени в т. 1 по-горе, могат да бъдат увеличени с още 15 %, но не 

повече от 80% общо, ако проектът включва ефективно сътрудничество между едно 

предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на 

знания1, които организации поемат най-малко 10 % от допустимите разходи и разполагат с 

правото да публикуват резултатите от собствените си научни изследвания. 

 

 

 

Вид изследвания 

Интензитет  

Микро и 

малки 

предприятия 

Средни 

предприятия 

Големи 

предприятия 

Индустриални научни изследвания 80% 75% 65% 

Експериментално развитие 60% 50% 40% 

 

 

II. Елемент Б - приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 

 

Категория на предприятието 

 

Максимален интензитет на помощта 

Микро, малки, средни и големи 

предприятия 

70 % 

 

4.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 да са еквивалентно 

лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 

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

минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.). 

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., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на европейския 

парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). 

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. 

 

II. Критерии за допустимост на партньорите: 

1) Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са:  

 

а) Акредитирани български висши училища, или 

б) Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование 

или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за 

висшето образование), или  

в) Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките2, или 

г) Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона 

за администрацията, или 

д) Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. 

 

2) Допустими по настоящата процедура са само партньори, които отговарят на 

определението за „предприятие“, посочено в  § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за малките и средните предприятия. 

ВАЖНО:  Критерий за допустимост на партньорите 2) не е приложим за партньори, които 

са „бюджетни предприятия“ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на закона 

за счетоводството. 

 

I. Допустими проекти: 

1) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) 

или процес, попадащи в обхвата на приоритетни направления на тематичните области на 

ИСИС: 
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2) Проектите трябва да са насочени към разработване на иновация. 

4) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то 

или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale): 

• TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда; 

• TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда; 

• TRL 8 – Завършена и сертифицирана система; 

• TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда. 

 

II. Допустими дейности: 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности: 

Елемент А 

1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на 

продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на 

продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

Елемент Б 

1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на 

продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на 

изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за 

разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на 

необходимата за това експертна помощ.   

4. Визуализация на проекта. 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:  

Елемент А 

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) 

на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ 

пряко в дейностите  за  разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена 

иновация – до 70% от общо допустимите разходи по проекта. 

2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на 

проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена 

иновация - разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се 

използват, и за периода, през който се използват за проекта. 

 3. Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта, необходими за 

разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – разходи за 

амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те 

се използват, и за периода, през който се използват за проекта. 
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4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) 

или производствена иновация: 

 

Разходите по т. 4 от Елемент А са допустими само за кандидати! 

 

А) разходи за възлагане на научни изследвания; 

Разходите по т. 4, А) следва да бъдат извършвани изцяло от външни изпълнители, без участието 

на персонала, назначен по проекта и без участието на останалия персонал на бенефициента и 

партньора. 

Б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа 

на сделката между несвързани лица  – до 40% от общо допустимите разходи по проекта; 

В) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за 

разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

 

ВАЖНО: В случай на проекти, включващи партньорство с един или повече партньори, 

разходите по т. 4 са допустими в размер до 20% от общо допустимите разходи по проекта. 

В случай на проекти, които се изпълняват индивидуално само от предприятие-кандидат 

(не включват партньорство), ограничението на разходите по т.4 от 20% не е приложимо. 

 

5. Разходи за материали  и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока 

или услуга) или производствена иновация. 

 

Разходите по т. 5 от Елемент А са допустими само за кандидати! 

6. Разходи за наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА – до 50% от 

продажната стойност на съответния актив. 

Разходите по т. 6 от Елемент А са допустими само за кандидати! 

 

Елемент Б  

Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидати! 

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б не трябва да надвишават 50% от общо допустимите 

разходи по проекта. 

1. Разходи за придобиване на ДМА , необходими за разработването на продуктова (стока или 

услуга) или производствена иновация  – до 150 000 лв. (за микро и малки предприятия), до 200 

000 лв. (за средни предприятия) и до 250 000  лв. (за големи предприятия). 

2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер 

и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив 
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(ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена 

иновация – до 100 000 лв. 

3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и 

ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв. 

 

- разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на 

разработената иновация 

- разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, 

„изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или 

полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената 

иновация; 

- разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права 

върху разработената иновация. 

4. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв. 

5.Приоритет ще бъде даден на проекти, които: 
 

- попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, 

заложена в ИСИС, одобренa с Решение на Министерски съвет № 857 от 03.11.2015 г. Съгласно 

одобрената ИСИС, публикувана на страницата на Министерство на икономиката 

(http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-

republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-0.html), са определени 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 

биотехнолог

ии 

Здравословен 

начин на 

живот и 

биотехнолог

ии 

Здравословен 

начин на 

живот и 

биотехнолог

ии 

Нови 

технологии в 

креативните 

и 

рекреативнит

е индустрии 

Мехатроника 

и чисти 

технологии 

Мехатроника 

и чисти 

технологии 
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Нови 

технологии в 

креативните 

и 

рекреативнит

е индустрии 

Информатика 

и ИКТ 

Нови 

технологии в 

креативните 

и 

рекреативнит

е индустрии 

Здравословен 
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- изпълняват се на територията на Северозападен регион за планиране в съответствие с 

предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за 

целенасочена подкрепа на този регион; 

- включват надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint 

Undertaking) или са получили печат за качество (seal of excellence) по програма Хоризонт 2020. 

- включват  дейности за разработване на еко-иновации 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 26.09.2017 г. 
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