
ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП ЗА 2016  г. 

Второ официално заседание на КН на ОПИК и 

на ОПИМСП 

София, 20.05.2016  г.  
 

 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  



 Включване на нови процедури чрез директно предоставяне на БФП  

 - Процедура „Институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на 

ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството 

на течните горива“ 

 -  Предоставяне на институционална подкрепа на ИАБСА за подобряване на 

инфраструктурата по качеството в частта касаеща акредитацията“  

  

 Прецизиране на индикативните срокове за обявяване на процедурите чрез 

директно предоставяне на БФП, вкл. процедурите за реализиране на Фаза 2 на 

София Тех Парк и Фаза 2 на междусистемната газова връзка България – Сърбия.   

 

 Прецизиране на наименованието и основната цел на процедура „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“.  

 

 Прецизиране на допустимите дейности, предвидени по процедура „Енергийна 

ефективност за МСП“ и индикативните срокове за обявяване.  

 

 



Основна цел: Развитие на проиновативна инфраструктура и на научно-технологичен парк 

Бюджет: 6 391 148,51 евро (12 500 000 лева) 

Процедура чрез директно предоставяне на БФП – Фаза 2 на проекта за научно-
технологичен парк   

Допустим кандидат: София Тех Парк АД   

 

Инвестиционни дейности, които не са 
финансирани по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013.  

 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи, които не са 
финансирани по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013  

 

Минимален размер на помощта: Н/П   

 

Максимален размер на помощта: 12 500 000 
лева    

 

Дата на обявяване: май 2016 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Основна цел: Предоставяне на подкрепа за специализирани услуги за повишаване на 

управленския капацитет на МСП в България и насърчаване използването на ИКТ и услуги 

Бюджет: 30 000 000  евро (58 674 900 лв.) 

Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“   

Допустими кандидати: МСП – търговци 
по см. на ТЗ или Закона за кооперациите 
или еквивалентно лице съгл. 
законодателството на страна-членка от 
ЕИП. 

Разработване, трансфер, внедряване и 
сертифициране на системи за управление 
на качеството.  

Разработване, трансфер, внедряване и 
сертифициране на добри производствени 
практики.  

Услуги по реинженеринг на процесите в 
предприятията.  

Разработване и въвеждане на ИКТ-
базирани системи и приложения за 
управление на бизнеса.  

 

 

 

 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)  

Разходи за услуги  

 

 

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.  

 

Максимален размер на помощта: 391 166 
лв.  

 

 

Дата на обявяване: май 2016 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Наименование на 

процедурата  

Бюд

жет 

(МEU

R) 

Допустими кандидати, дейности и разходи  Дата на 

обявяван

е/Краен 

срок   

Създаване на условия за устойчиво 

развитие и успешно интегриране на 

българските предприятия на европ. и 

международни пазари чрез подкрепа 

дейността на ИАНМСП 

5  ИАНМСП; Дейности, свързани с подкрепа на 

предприемачеството и насърчаване 

интернационализацията на българските предприятия; 

Инвестиционни разходи, разходи за услуги и оперативни 

разходи.  

Юни 

2016/Август 

2016  

Позициониране на България като 

позната и предпочитана дестинация за 

инвестиции чрез подкрепа дейността на 

БАИ 

5 БАИ; Дейности, свързани с привличане на чуждестранни 

инвестиции от целеви сектори и държави, вкл. 

проактивен маркетинг.  

Юни 

2016/Август 

2016  

Повишаване на ефективността и 

ефикасността на услугите, предлагани от 

КЗП за българските предприятия  

3 КЗП; Дейности, свързани с повишаване ефективността и 

ефикасността на услугите на КЗП; Инвестиционни 

разходи, разходи за услуги и оперативни разходи.  

Юни 

2016/Август 

2016  

Предоставяне на институционална 

подкрепа на МТ за дейности, свързани 

с повишаване капацитета на МСП в 

областта на туризма 

5  МТ; Дейности, свързани със създаването и 

функционирането на ОУТР; Инвестиционни разходи, 

разходи за услуги и оперативни разходи.  

Юни 

2016/Август 

2016  



Основна цел: Подобряване на бизнес средата  

Бюджет: 1 022  583, 76 евро ( 2 000 000 лева) 

Нова процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за 
повишаване на ефективността на надзора на пазара, метрологичния надзор и 

контрола на качеството на течните горива“   

Допустим кандидат:  ДАМТН    

 

Дейности, свързани с повишаване 
качеството и ефективността на 
предлаганите услуги в областта на 
надзора на пазара, метрологичния надзор 
и контрола на качеството на течните 
горива.   

 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи  

Разходи за услуги 

Оперативни разходи   

 

Минимален размер на помощта: Н/П   

 

Максимален размер на помощта: 2 000 000 
лева    

 

Дата на обявяване: юни 2016 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



 

 

Основна цел: Подобряване на бизнес средата  

Бюджет: 1, 994 млн. евро ( 3 900 000 лева) 

Нова процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на ИАБСА за 
подобряване на инфраструктурата по качеството в частта касаеща 

акредитацията“   

Допустим кандидат:  ИАБСА    

 

Дейности, свързани с изграждане на 
ефективна и функционираща национална 
инфраструктура по качеството и 
синхронизиране с европейското 
законодателство в областта на оценка на 
съответствието 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи  

Разходи за услуги 

Оперативни разходи   

 

Минимален размер на помощта: Н/П   

 

Максимален размер на помощта: 3 900 000 
лева    

 

Дата на обявяване: септември 2016 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



Основна цел: Подобряване на свързаността със съседните газопреносни системи 

Бюджет: 45 000 000  евро (88 012 350 лв.) 

Процедура на директно предоставяне на БФП - Фаза 2 на проект „Изграждане на 
междусистемна газова връзка България – Сърбия“   

 

Допустими кандидати: Министерство на 
енергетиката 

 

Дейности по фаза 2 на проект „Изграждане 
на междусистемна газова връзка България 
– Сърбия%“  

 

 

 

 

 

Инвестиционни разходи 

Разходи за услуги 

Разходи за материали 

Разходи за организация и управление 

Разходи за провеждане и участие в 
мероприятия  

Минимален размер на помощта: Н/П   

 

Максимален размер на помощта: 88 012 350  
лв.   

Дата на обявяване: септември 2016 г.  

 

 

Допустими кандидати/дейности  Допустими разходи  



1. Комитетът за наблюдение одобрява предложените 

промени в Индикативната годишна работна програма за 

2016 г.    

 

2. Комитетът за наблюдение одобрява предложените в 

ИГРП 2016 г. конкретни бенефиценти, които могат да 

получат безвъзмездна финансова помощ за изпълнение 

на дейности по ОПИК 2014-2020.    

 




