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ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  



По процедурата 532 проектни предложения подлежат на оценка.  

Разпределението на проектите по категория на предприятията-кандидати 

е както следва: 
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Общата стойност на заявената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по 

постъпилите проектни предложения е в размер на 312 669 506,11 лв.  

Наличният бюджет по процедурата  в размер на  50 000 000 евро (97 791 500 

лева), разпределен по категории на предприятията – кандидати, така както е 

посочено в Насоките за кандидатстване по процедурата и заявената БФП по 

категории на кандидатите са представени в следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

Разпределение на  наличния бюджет по процедура  BG16RFOP002-1.001 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и размер на 

заявената БФП по категории на кандидатите 

 
микро и малки предприятия 

средни 

предприятия 

големи 

предприятия 

Наличен 

бюджет: 
29 337 450 лв. 29 337 450 лв. 39 116 600 лв. 

Заявена 

БФП: 

микро: 112 992 502,84 лв. 

малки: 75 903 649,16 лв. 

Общо за микро и малки: 

188 896 152 лв. 

56 264 831,46 

лв. 

 

67 508 522,65 

лв. 
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След извършена оценка на подлежащите на оценяване 532 проектни 
предложения, общият брой на проектните предложения по процедурата, 
предложени да бъдат финансирани  е 119, разпределени по категории на 
предприятията  както следва: 

 

• категория „микро и малки предприятия“ - 43 броя (в т.ч. 27 микро и 16 
малки предприятия), с общ размер на БФП: 28 792 310,93 лв; 

 

• категория „средни предприятия“ – 36 броя, с общ размер на БФП: 29 087 
169,20 лв; 

 

• категория „големи предприятия“ - 40 броя, с общ размер на БФП: 37 978 
896,80 лв; 

 

Общо 234 броя от подадените и подлежащи на оценка 532 проектни 
предложения са включени в резервни списъци с проекти, които успешно са 
преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране, от които 197 са 
в категорията микро и малко предприятие. 
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Съотношение по категория предприятие преди сключването на допълнителните 

договори и след сключването на допълнителни договори: 

 

Преди сключването:   След сключването: 

 

 

 

 

 

 

24% 

14% 

31% 

31% 

микро - 27 малки - 16 

средни - 36 големи - 36 

36,00% 

16,00% 

24,00% 

24,00% 

микро - 54 малки - 24 

средни - 36 големи - 36 
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Съотношение по категория предприятие преди сключването на допълнителните 

договори и след сключването на допълнителни договори: 

 

Преди сключването:   След сключването: 

 

 

 

 

 

 

15,97% 

42,02% 
16,81% 

25,21% 

ИКТ и информатика - 19 

Мехатроника и чисти технологии - 50 

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 20 

Нови технологии в креативните и рекреативните 

индустрии - 30 

20,13% 

40,26% 

18,18% 

21,43% 

ИКТ и информатика - 31 

Мехатроника и чисти технологии - 62 

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 28 

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии - 33 
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• Предложеното увеличение на бюджета ще допринесе за постигането на заложените 
етапни цели в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 
според които сумата на сертифицираните разходи към края на 2018 г. по 
Приоритетна ос 1 следва да бъде в размер на 40 826 552,00 евро.  

 

• Към настоящия момент сертифицираните разходи са в размер на 15 милиона евро 
разплатени към Фонд мениджър на финансови инструменти в България по 
изпълнение на инвестиционната стратегия за изпълнението на финансовите 
инструменти през новия програмен период. 

 

• До края на 2018 г. следва да бъдат сертифицирани още 25 милиона евро.  

 

• Отчитайки редица фактори може да се направи основателен извод, че 
сертифицираните разходи по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК не биха надхвърлили 20 000 
000,00 евро.  

 

• При увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 г. в размер на 19 673 750,95 лева (10 059 
029,13  евро), ще се финансират допълнително 35 проектни предложения от 
категория „микро и малки предприятия“. 
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Предложение за решение на КН на ОПИК 
2014-2020: 

 

 

1. Бюджетът на процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване 
на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 
2014-2020 г. в размер на 97 791 500 лева (50 000 000 евро) да бъде 
увеличен с 19 673 750,95 лева (10 059 029,13 евро) при спазване на 
условията на чл. 1, пар. 2, буква „а“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 
651/2014 относно среден годишен бюджет на подобни схеми за държавна 
помощ, като с увеличението се финансират 35 проектни предложения от 
категория „микро и малки предприятия“, включени в резервен списък с 
проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е 
достигнало финансиране и са получили 78.5 точки и повече; 

2. В случай че след провеждане на договарянето в изпълнение на взетото 
по т. 1 решение по-горе, бъде издадено решение за отказ за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ на предложен за финансиране 
кандидат, няма да бъдат канени за сключване на договор за безвъзмездна 
финансова помощ кандидати, получили брой точки по-малък от 78,5 точки. 


