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Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013



ОП “Конкурентоспособност” (1)

Една от седемте оперативни програми в България;

Бюджет на програмата: 1.162 млрд. евро;

Управляващ орган: МИЕТ;

Основен бенефициент: МСП



ОП “Конкурентоспособност” (2)

Обща цел:

Развитие на динамична икономика, конкурентоспособна
на европейския и международен пазар

Специфични цели:

Насърчаване на иновациите и повишаване на
ефективността на предприятията

Подобряване на бизнес средата



ОП “Конкурентоспособност” (3)

Приоритетна ос 1: Развитие на икономика базирана на знанието и
иновационни дейности;

Приоритетна ос 2: Повишаване ефективността на предприятията и
развитие на благоприятна бизнес среда;

Приоритетна ос 3: Финансови ресурси за развитие на предприятия

Приоритетна ос 4: Укрепване на международните пазарни позиции на
българската икономика;

Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

Три приоритетни оси насочени директно към бизнеса.



Отворени процедури



“Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване 
на иновативни продукти, процеси и услуги”



Основни параметри

Цел: развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез предоставяне 
на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за изпълнението на 
проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на 
иновативни продукти, процеси и услуги;

Допустими кандидати: притежават или са в процес на придобиване на 
правата на интелектуална собственост върху внедрявания по проекта 
иновативен продукт, процес, услуга;

Задължителен краен резултат: внедряване в производството на съответния 
иновативен продукт или процес и респективно, стартиране на дейности по 
предоставяне на разработваната иновативна услуга.

Максимален интензитет на 
помощта

Минимален размер на 
безвъзмездната помощ 

Максимален размер на 
безвъзмездната помощ

Микро и малки: 70 %
Средни:           60 %

50 000 лв. 1 000 000 лв.



Основни дейности – Елемент “Инвестиции”

Придобиване на нови машини и съоръжения;

Придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които
се влагат при създаване на части от или на цялата поточна
линия за производство;

Придобиване на специализиран софтуер;

Подобряване на функционалните характеристики на
съществуващи сгради и/или производствени помещения чрез
извършване на СМР, пряко свързани с инсталирането на
закупеното по проекта оборудване;



Основни дейности – Елемент “Услуги”

Консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране
на технологии за производство;

Консултантски и юридически услуги, свързани със защита
правата върху интелектуална собственост;

Консултантски услуги, свързани с разработването на
маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрените
иновативни продукти, процеси или услуги;

Консултантски услуги от инженерно-технически характер;

Услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или
услуга.

Визуализация и одит.



“Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България”



Основни параметри

Цел: оказване на подкрепа за създаването и развитието на клъстери в
България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на
българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и
укрепване на администратвиния и управленски капацитет на клъстера,
развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции,
привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на
инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни
дейности.

Допустими кандидати: юридически лица или еднолични търговци (съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите), юридически лица с
нестопанска цел, български висши училища, професионални училища и
професионални гимназии, БАН и нейни институти и звена, експериментални
лаборатории, изследователски институти и др.;

Максималният размер на помощта по всеки индивидуален проект е 2 000 000 лв.
като няма минимален праг.

Компонент Максимален интензитет на помощта
Компонент 1 85 % през първата година от изпълнението на проекта

75 % през втората година от изпълнението на проекта

Компонент 2 65 % за целия период

Компонент 3 50 % за целия период



Основни дейности – Компонент 1

Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на клъстера –
осигуряване на необходимия персонал за управление и 
координация на клъстерните дейности; ресурсно обезпечаване 
на административното тяло на клъстера;

Дейности за повишаване на капацитета за управление и 
координация на клъстера – участия в семинари, тренинги, 
конференции, информационни събития, обмен на опит, добри 
практики и др.;

Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение 
по настоящата процедура;

Визуализация и одит на проекта.



Основни дейности – Компонент 2

Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и
привличане на нови членове - организиране и провеждане на
събития за представяне на клъстера, създаване на интернет
страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера и
изграждане на информационна база данни и др.;

Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг и
разширяване на членството на клъстера - извършване на
маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в
страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия;
популяризиране на името (марката) на клъстера; участие на
клъстера в национални и международни изложения и панаири;
свързване в мрежа на членовете на клъстера;

Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови
членове и др., които са включени в маркетинговата стратегия
и/или в общата стратегия за развитие на клъстера.



Основни дейности – Компонент 3

Придобиване на ДМА за общи клъстерни дейности -
закупуване на оборудване за зали за обучения, 
тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, 
производствени центрове и др.;

Придобиване на ДНА за общи клъстерни дейности -
специализирани софтуерни приложения, права по 
патенти, лицензи, „ноу хау” и др.;

Извършване на СМР за подобряване на функционалните 
характеристики на съществуващи сгради и помещения, 
когато това е непосредствено свързано и необходимо за 
въвеждане в експлоатация на дълготрайните материални 
активи, посочени по-горе.



“Финансови ресурси за развитие 
на предприятията”



Основни параметри

Предоставя се подкрепа за:

− Развиване и предлагане на специални финансови 
инструменти за финансиране на МСП;

− Повишаване на инвестиционната активност и 
предприемачеството;

− Финансиране за високорискови инвестиции.

УО на ОПК е предоставил мандат на Европейския инвестиционен фонд за управление на
инициативата JEREMIE като за целта е създаден специален Холдингов фонд
“JEREMIE България” ЕАД.



Видове финансови инструменти (1)

Вид Етап Очаквано въздействие

Гаранционен
продукт

Сключени са
договори с 5
банки -
Булбанк,ОББ,
Райфайзенбанк,
Сибанк и
Прокредитбанк.

Избраните банки предоставят заеми с
преференциални условия на МСП в
България. Заемите следва да бъдат с
инвестиционна цел, свързани с развитието и
разширяването на дейността на предприятията.

Инструмент за
насърчаване на
предприемачеството

Фонд мениджърите са
избрани – Eleven и
LAUNCHub.

Целта на финансовия инструмент е да
подкрепи предприемачите в началния етап на
развитие с цел реализиране на техните
иновативни идеи.



Видове финансови инструменти (2)

Вид Етап Очаквано въздействие

Фонд за
рискови
инвестиции

Фонд мениджърът е
избран – Neveq capital
partners и към
момента тече
процес по набиране
на частен капитал.

Фондът ще предприеме инвестиции в рисков
капитал в ранния етап от развитие на
предприятията.

Фонд за
развиващи
се
компании

Фонд мениджърът е
избран - Аxxess capital
и към момента тече
процес по набиране
на частен капитал.

Фондът ще предоставя финансиране с цел
разрастване на компаниите, които се намират във
фазата на своя растеж.

Мецанин
фонд

Фонд мениджърът е
избран – Bulgaria
Mezzanine Capital и
е в процес по набиране
на частен капитал.

Финансиране, насочено към компании със
стабилни парични потоци, намиращи се в зряла
фаза от своето развитие с цел експанзия и
капиталови преструктурирания.



Рисков 
фонд

Фонд 
Растеж

Мецанин 
фонд

Гаранционен 
фонд

ОПК финансови инструменти

30 млн. 
евро

60 млн. 
евро

60 млн. 
евро

370 млн. 
евро

Начален 
капитал

Общ 
финансов 
ресурс

535 млн. евро

~20 млн. 
евро

Общо JEREMIE финансиране чрез ОПК – 199 млн. евро
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(1)Размерът на кръга е индикатор за размера на финансиране по съответната приоритетна ос

Частни инвеститори
ОП Конкурентоспособност(JEREMIE)



Предстоящи процедури



“Енергийна ефективност и зелена 
икономика”



Основни компоненти

Компонент за безвъзмездна финансова помощ: управляван от
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ);

Заемен компонент: предоставен от ЕБВР чрез Банки партньори;

Компонент за техническа помощ (ТП):

- ТП за подготовка на Програмата – управлявана и финансирана от
ЕБВР (в координация с МИЕТ);

- ТП за изпълнение на Програмата – управлявана и финансирана от
МИЕТ.

Процедура “Енергийна ефективност и зелена икономика” - €150 млн.

Инструмент за кредитиране на МСП - €150 млн.



Основни параметри (1)

Цел: предоставяне на подкрепа за реализиране на инвестиции в
енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за
намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното
екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в
предприятията, свързани с енергийния мениджмънт;

Допустими кандидати: МСП, регистрирани съгласно ТЗ или Закона за
кооперациите, които развиват основната си икономическа дейност в следните
сектори: B, C, D, E, G, H, I, J, M, N, P, Q, R или S.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:

- до 30 % за проекти съгласно Списъка на допустимите категории материали и
оборудване (без включеното в него оборудване за производствени цели);

- до 40 % за проекти, основаващи се на препоръките от извършен енергиен
одит.

Възможност за предоставяне на надбавки към интензитета на БФП за
достигане на максималния интензитет от 50 %.



Основни параметри (2)

Минимален размер на помощта - няма;

Максимален размер: 2 000 000 лв.

Максимална продължителност на проект: 12 месеца

Изцяло нов механизъм на оценка и изпълнение на проектите 



Проектен цикъл

Енергийни 
одитори
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(формуляр 

за 
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Договарящ 
орган

(договор за 
безвъзмездна 
финансова 
помощ)

Асистент по 
проекта

(документ за 
потвърждаване 
на техническата 
допустимост)

Участваща 
банка

(документ за 
потвърждаване 
на финансовата 
допустимост)

Участваща 
банка

(договор за 
заем)

Асистент по 
верификация 
(Удостоверение 
за извършена 
верификация)

Договарящ 
орган

(Изплащане на 
безвъзмездна 
финансова 
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Компонент “Инвестиции”

1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване,
които водят до повишаване на енергийната ефективност;

2. Придобиване, доставка и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и 
оборудване, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на 
производство на единица продукция;

3. Извършване на СМР, водещи до намаляване на енергоемкостта на 
съществуващия сграден фонд или пряко свързани и необходими за въвеждане 
в експлоатация на предвидените по проекта материали и оборудване 

4.   Придобиване на ДНА, вкл. “инвестиционен проект” по смисъла на ЗУТ, 
свързани с и необходими за изпълнение на проекта;

Допустими дейности / разходи (1)



Компонент “Услуги”

1. Извършване на енергиен одит – “обследване за енергийна 
ефективност”;

2.  Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи 
за управление в предприятията, съгласно стандартите БДС EN 
160001 (Energy management systems) / EN ISO 50001;

3.  Визуализация на проекта;

4.   Одит на проекта – за проекти със стойност на БФП над 750 000 
евро (1 466 872,50 лв.)

Допустими дейности / разходи (2)



“Създаване и развитие на регионални бизнес 
инкубатори”



Основни параметри

Цел: Да допринесе за създаване на нови и развитие на вече съществуващи
бизнес инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата и
инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието
на предприятията;

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки
индивидуален проект: 200 000 лева;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки
индивидуален проект: 1 500 000 лева;

Максимална продължителност на всеки проект: 24 месеца;

Допустими кандидати: юридически лица, регистрирани съгласно ТЗ или
Закона за кооперациите, НПО, обединения на посочените лица с общини;
областни администрации, други институции и организации в подкрепа на бизнеса.



Компонент 1 „Инвестиции” 

1. Изработване на  инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ за изграждане, 
преустройство или разширяване на нови или съществуващи бизнес 
инкубатори;

2. Строителство и строително-ремонтни работи, свързани с изграждане,
преустройство или разширяване на сгради за нуждите на нови или
разширяване на съществуващи бизнес инкубатори; 

3. Доставка на офис и специализирано оборудване, представляващо ДМА и
свързано с дейността и спецификата на  подкрепените бизнес инкубатори.

Максималният интензитет по Компонент 1 в зависимост от
категорията на кандидата е от 50 % – 70 %

Допустими дейности / разходи

Проектите следва задължително да включват дейности по Компонент 1



Компонент 2 „Оперативна дейност и услуги”

1. Създаване на интернет страница на подкрепения бизнес инкубатор и създаване 
на Виртуален бизнес инкубатор;

2.   Наемане на експертен персонал на подкрепения бизнес инкубатор –
до 5 служители, назначени на основен трудов договор; 

3. Оперативна дейност на бизнес инкубатора (вкл. режийни и консумативи);

4. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложениe, визуализация и 
одит.

Максималният интензитет по Компонент 2 е 90 %.

Допустими дейности / разходи



Нов финансов инструмент
“Финансиране чрез поделяне на риска - FRSP”



Финансиране чрез поделяне на риска (1)

Основни характеристики на новия финансов продукт:

 Ефективно намаляване на лихвените нива по кредитите, подпомагащи 
инвестиционната дейност на МСП от поне 50 %;

 Предлагане на дългосрочно финансиране (до 10 години);

 Предоставяне на банките на ограничен срок (до 3 години), в който да изградят 
портфейли от нови търговски заеми с намален риск;

За какво ще могат да бъдат използвани отпуснатите средства по този продукт:

 Инвестиционни заеми;

 Оборотни средства;

 Комбинация от двете.

Бюджет за изпълнение на инициативата – 150 млн. евро от страна на JEREMIE и 
150 млн. евро от страна на избраните финансови посредници. 



Финансиране чрез поделяне на риска (2)

Изисквания за допустимост по отношение ползвателите на продукта:

 Кандидатите да са МСП;

 Финансиране само на нови проекти;

 Не може да се рефинансират стари заеми;

 Да не са в процедура по несъстоятелност, да не се занимават с първична 
преработка на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури, 
стоманодобив, въгледобив, частично ограничение по отношение на шосейния 
транспорт. 

Избор на финансови посредници:

 Чрез отворена покана за заявяване на интерес;

 Процедура по подбор на база набор от критерии, основен сред които ще бъде 
предложения лихвен процент;



Нов програмен период 
2014-2020



Приоритети за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж 2014-2020

1. Научноизследователска дейност, технологично 
развитие и иновации

2. Конкурентоспособност на МСП

3. Преход към нисковъглеродна икономика

4. Околна среда и устойчива употреба на ресурсите

5. Образование, умения, учене през целия живот

6. Ефикасна публична администрация

7. ИКТ

8. Адаптация към промяната на климата

9. Устойчив транспорт

10. Заетост и мобилност на труда

11. Социално включване и намаляване на бедността

Водеща роля

Съвместно с 
други институции

Подпомагаща 
роля

Роля на МИЕТ Tематични цели



Структура на следващата 
оперативна програма

Основни приоритети Области на въздействие

I. Развитие на 
предприемачеството 
основано на научните 
изследвания, растежа и 
иновациите

• Насърчаване на приложните научни изследвания 
• Инвестиции в иновационната и развойната
инфраструктура

• Подкрепа за стимулиране на НИРД и иновациите в
предприятията

• Финансови инструменти за стартиране и растеж на
предприятията

II. Повишаване 
конкурентоспособността 
на МСП

• Развитие на зелена икономика и повишаване на
ресурсната ефективност

• Подпомагане на предприемачеството и 
инфраструктура     за развитие на МСП

• Позициониране на българските продукти и 
повишаване атрактивността за инвестиции

III. Изграждане на 
адекватна енергийна 
инфраструктура и 
намаляване на 
енергийната зависимост

• Подобряване на енергийната инфраструктура 
(ефикасни    интелигентни електроразпределителни 
мрежи, газопреносни мрежи) 

• Повишаване на енергийната ефективност 
(индустрия,   производство)

IV. Техническа помощ 



Управляващ орган на ОП “Конкурентоспособност” –
Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ

тел: + 359 (2) 940 75 00, факс: + 359 (2) 981 17 19
ул. “Шести септември” 21
www.opcompetitiveness.bg

Офис на “ДЖЕРЕМИ България” ЕАД
ул. “Съборна” 2а, ет. 7
тел: + 359 (2) 926 4 296

За контакти и допълнителна информация


