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I. МИСИЯ 

 
Мисията на Министерство на иновациите и растежа е да води ясна и прозрачна политика, 

която защитава държавния и обществения интерес и е основана на европейските принципи. 

МИР ще подкрепи общата цел за въвеждането на качествени стандарти за оценка и контрол 

на програми, инструменти и проекти, свързани със стимули за бизнеса, като облекчи процеса 

на достъп, кандидатстване и управление с цел елиминиране на корупцията и подобряване на 

икономическата средата. Министерство на иновациите и растежа работи за изграждане на 

конкурентноспособна икономика, която ще осигури растеж и развитие на регионите в 

България, насърчаване и ускоряване на иновациите и инвестициите в цялата страна и във 

всички сектори на икономиката. 

Министерство на иновациите и растежа ще работи за ефективно, ефикасно и ориентирано 

към резултатите използване на фондовете за конкурентоспособност на Европейския съюз и 

Националния план за възстановяване и устойчивост, както и насърчаване на трансгранични 

проекти, включително с Европейско финансиране.  

Водеща цел на Министерство на иновациите и растежа е:  

"Развитие на благоприятна среда за привличане на инвестиции, създаване и 

приложение на иновации, подобряване на международния имидж на България и 

привличане на висококвалифицирани кадри в подкрепа растежа на българската 

икономика и справяне със социални и глобални предизвикателства чрез трансфер 

на знание, нови технологии, дигитализация и увеличаване на достъпа до национално 

и европейско финансиране“.  

Тя ще бъде изпълнявана с помощта на редица мерки, кореспондиращи с европейските и 

националните стратегически документи, като Националната програма за развитие 2030, 

Иновационната стратегия за интелигента специализация, Националната стратегия за 

насърчаване на малките и средни предприятия и други за повишаването на потенциала за 

икономически растеж. 

Важни аспекти на политиките на министерството ще бъдат стимулиране на инвестиционната 

активност и ускорен ръст на износа, насърчаване на инвестициите в технологични и 

иновативни производства,  позициониране на българските компании на международните 

пазари, подкрепа за иновативни стартиращи компании и трансфер на технологии. Част от 

средствата за реализиране на тези политики ще бъдат по-ефективно координиране и прецизно 

фокусиране на институциите и финансовите механизми в сферата на икономиката в подкрепа 

на малкия и среден бизнес и увеличаване на конкурентоспособността, със специален фокус 

върху иновации и износ; създаването на Иновационен борд и подобряване на междусекторна 

и междуинституционалната координация по отношение навлизане на иновации и технологии 

във всички секторни политики и стимулиране на законодателни реформи за привличане на 

частни инвестиции в развойна дейност, комерсиализация на високотехнологични продукти, 

създаване на вериги на добавена стойност и достъп на бизнеса до електронни услуги и 

финансиране.  
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ  

 
През периода 2022-2024 г. усилията на ръководители и служители ще бъдат насочени към 

изграждането на ефективен и устойчив капацитет на администрацията, отговарящ на 

завишените изисквания и очаквания на обществото и на бизнеса. Министерство на иновациите 

и растежа е нова структура, в която се влива частично администрация с богат опит в областта 

на управлението на Европейски структурни и инвестиционни фондове и в областта на 

инвестициите. Значителна част от усилията обаче ще бъдат вложени в привличането и 

обучението на човешки ресурси в новосъздадените политико-правещи дирекции, особено по 

отношение на иновациите и политиките, свързани с растеж, конкурентоспособност и 

интернационализация. Ще се укрепи експертният състав, работещ в сектор инвестиции чрез 

обучения и менторство, включително чрез възлагане на между-секторни задачи, свързани с 

участието на повече от една дирекция, както и с участието на второстепенните разпоредители 

като Българска агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и 

средни предприятия. И в двете агенции предстои значителна модернизация, свързана с 

насърчаване на предприемчивостта и иновации в начина на управление, работа с инвеститори 

и МСП, участие в разработването на нови продукти за бизнеса, подобряване на 

комуникацията, разпространението на информация и маркетинга. В рамките на следващия 

програмен период ще се вложат ресурси и време, за да се подобрят процесите свързани с 

цялостния процес на достъп до информация и конкурси, подобряване на организацията и 

самия процес на дизайн и оценка на проекти, програми и проекти. Това ще гарантира 

изпълнението на стратегически приоритети на Министерство на иновациите и растежа, 

насочени към непрекъснат процес на подобряване на бизнес средата за развитие на 

иновационната предприемчивост и култура, гарантиране подобряване и облекчаване на 

условията за правене на бизнес, повишаване на продуктите с добавена стойност и 

стимулиране растежа на икономиката, чрез елиминиране на корупцията и прозрачен достъп 

до финансиране на малките и средните предприятия, трайно намаляване на 

административната тежест върху бизнеса, гарантиране насърчаването и ускоряването на 

инвестициите, гарантиране на възможност за достъп до външни пазари на стоки и услуги.  

Министерството, съвместно с други администрации ще участва в създаването на единни 

стандарти на процесите в публичната администрация и въвеждане на контрол с цел 

елиминиране на корупцията и подобряване на бизнес средата. В тази връзка, Министерство 

на иновациите и растежа планира да се направи преглед на мерките за контрол в ключови 

звена, където има разходване на национални или европейски средства, свързани с бизнеса, 

като ще се събере и познанието, което е натрупано от администрацията като научени уроци и 

добри практики. На базата на този преглед ще се предложат законодателни или 

поднормативни мерки, където е необходимо, както и промяна в наръчници, правила или други 

документи, ако е необходимо. Ще се насърчат обучения и обмяна на опит с други 

администрации в държавите-членки на ЕС. Специални обучения и изграждане на капацитет 

ще бъдат свързани със зелените технологии и кръговата икономика, възможностите на 

дигитализацията и изкуствения интелект и работата с данни, др. 

Очакванията са да се изгради ефективна и качествена административна организация, която 

ще има достатъчна гъвкавост и висококачествени служители, като необходими условия, за да 

се създават и изпълняват политики и мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса и 

привличането на чуждестранни инвеститори с устойчив интерес за развитие на иновации, 
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технологии и продукти с висока добавена стойност. В тази връзка, МИР ще работи за 

осигуряването на прозрачност на всички дружества с държавно участие посредством 

регулярно и законосъобразно публикуване на резултатите от дейността и финансовите 

резултати за постигане на прозрачност и отчетност. Ще бъдат създадени и приети индикатори 

за измерване на постигнатия социален резултат от работата на дружествата с държавно 

участие, като „Българската банка за развитие“ ЕАД, „София Тех Парк“ ЕАД и „Фонд мениджър 

на финансови инструменти в България“ ЕАД. Планираме създаването на нов тип гъвкаво 

търговско дружество, отговарящо на нуждите на стартиращи и иновативни компании чрез 

промяна в Търговския закон. Целта е подпомагане на стартъпите, които са важен, модерен и 

бързо развиващ се сегмент в икономиката. 

През периода ще следваме политиката за привличане, развитие и задържане на високо 

квалифицирани, амбициозни, компетентни и лоялни служители, които да гарантират 

изпълнението на заложените стратегически цели на министерството. Ще се направи 

възможното да се осигури кариерно развитие и израстване на всички служители с потенциал 

и ключови компетентности, чрез осигуряване на обучения в различни присъствени и 

неприсъствени форми, чрез процедурите по повишаване в ранг и длъжност, чрез признание 

на техния индивидуален принос и чрез адекватна и справедлива оценка на техните резултати 

за осигуряване на приемственост, за развитие на гъвкави условия на труд и осигуряване на 

справедливо възнаграждение. Подкрепата на личните права на служителите и на техните 

способности за развитие и израстване, ще бъде приоритет в работата на МИР. 

Ще прилагаме политики, гарантиращи наложените от нас принципи на нулева търпимост 

към корупция, икономическа целесъобразност; прозрачност и опростяване на достъп до 

информация и услуги; защита на държавния и обществения интерес; стратегически подход 

при вземане на решения; публичност, откритост и диалог с бизнеса, синдикатите, браншовите, 

неправителствените организации и медиите.  

Чрез управление на изпълнението ще създадем ефективно управление на изпълнението на 

ниво администрация, административно звено и отделен служител за постигане целите на 

министерството. Ще продължим въведената практика на обвързване на възнагражденията с 

постиженията на служителите и техния индивидуален принос за изпълнение целите на 

администрацията, ще подкрепим тези работни взаимоотношения, които са базирани на 

етичните правила и норми на поведение, присъщи за всяка уважавана институция. Ще 

прилагаме стратегията си за управление на риска, както и механизмите за контрол и 

мониторинг на дейностите.  
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III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ  

1. ПОЛИТИКА НА РАЗВИТИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ, В 
ПОДКРЕПА РАСТЕЖА  НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

 
Политиката цели повишаване на конкурентоспособността на икономиката за постигане на 

стабилен и дългосрочен растеж и справяне със сътресенията, предизвикани от кризата с 

коронавируса в европейската и световната икономика. Министерство на иновациите и растежа 

ще работи за повишаване на потенциала за растеж, основаващ се на насърчаване на 

инвестициите във високотехнологични производства и стимулиране трансфера на знание и 

технологии и повишаване на добавената стойност на продуктите и услугите, основани на 

иновации  и умения. Същевременно Министерството ще предприеме мерки с цел повишаване 

на иновационния капацитет и капацитета за израстване и излизане на международни пазари 

на стартиращи малки и средни предприятия, като където е необходимо ще се планират мерки, 

свързани с подкрепа на бизнеса за справяне с енергийната криза и кризата, предизвикана от 

Ковид 19, особено на най-засегнатите сектори.   

Приоритет на икономическата политика е повишаването на привлекателността на България 

за инвестиции, както и за създаване на предпоставки за развитието на страната като център 

за интензивни на знание, производства и услуги с висока добавена стойност. В тази връзка, 

важна част от политиката на МИР е по-добра координация на политиките, свързани с 

превръщането на научните резултати в продукти и услуги и трансфера на иновативни и 

технологични решения в подкрепа на бизнеса и индустрията, като ще създаде съвместно с 

Министерство на образованието и науката Борд за иновации. Ключов приоритет ще бъде 

създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на 

изследователската дейност, както и привличане на инвеститори, които подкрепят и развойна 

дейност в страната с дългосрочна визия, което ще създаде предпоставки и за привличането и 

задържането на таланти в България.  

Тази политика е насочена към достигане на националните цели в Националната програма 

за развитие България 2030, Национална стратегия за насърчаване на малките и средни 

предприятия и Иновационна стратегия за интелигентна специализация. 

 

Визия за развитието на политиката 

„Министерство на иновациите и растежа като основен двигател за икономически 

растеж, иновации и повишаване на конкурентоспособността на малки и средни 

предприятия (МСП) и компании с потенциал за продажби извън страната.“ 

Визията на Министерството ще бъде реализирана чрез провеждане на ефективна политика 

за подобряване прозрачността, достъпа и участието в програми и проекти, включително чрез 

подобряване на ефективността и координацията на дейността на Българската банка за 

развитие, Националния иновационен фонд, Фонда на фондовете, по Европейските фондове за 

конкурентоспособност и иновации, Националния план за възстановяване и устойчивост в 

частта икономика и индустриални паркове и зони, както и подобряване възможностите за 

участие в Рамковата програма на Европейския съюз Хоризонт Европа, нейните съвместните 

технологични предприятия и други.  

Програмите и проектите ще са насочени към създаване на условия за стимулиране 

взаимодействието на индустрията и науката, към стимулиране на инвестициите в отрасли с 

висока добавена стойност, създаващи нови работни места, към създаване и развитие на 
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високотехнологична индустриална база. Преструктурирането на икономиката към сектори с 

висок интензитет на иновации ще доведе до нарастване на средствата, отделяни от частния 

сектор за технологично обновяване на производството и продуктите и привличане и 

задържане на таланти. В тази насока основни задачи са подкрепа за бизнеса за справяне 

последствията от ковид кризата, посрещане на предизвикателствата на зеления преход и 

дигитализацията, както и въвеждане на иновации и технологии, нарастване на дела на заетите 

и повишаване тяхната професионална квалификация. Програмите в рамките на тази политика 

са насочени и към подпомагане развитието на малките и средните предприятия и за 

насърчаване на стартиращи такива. Това ще бъде постигнато чрез подобряването на 

законодателството, облекчаване на административните процедури и достъпа до финансиране. 

Необходимо е предприемане на активни мерки за интензифициране на търговско- 

икономическите контакти с бързо растящи икономики. В тази област политиката на 

Министерство на иновациите и растежа ще е насочена към подпомагане на 

интернационализацията на фирмите, чрез стимулиране на експортното финансиране и 

гарантиране, подкрепа с информация и институционална подкрепа. 

 

Стратегическа и оперативни цели 

Стратегическа цел: "Повишаване на потенциала за икономически растеж и подобряване 

на възмож_ностите за интернационализация и изграждане на международна 

конкурентоспособност на българските компании". 

Оперативни цели: 

1. "Укрепване на потенциала за устойчив растеж на българската икономика чрез 

адресирането на възпиращи фактори в бизнес и инвестиционната среда и намаляване 

на административната и регулаторна тежест "; 

2. "Повишаване на конкурентоспособността чрез осигуряване на бързо внедряване на 

иновации, увеличаване на технологичния трансфер в подкрепа на зеления и 

дигиталния преход на предприятията и привличане на инвестиции в производства и 

услуги с висока добавена стойност". 

 
Полза/ефект за обществото от провежданата политика и/или очакваните 

резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област 

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката, могат да бъдат обобщени до 

няколко направления – справяне с корупцията, свързана с достъп до инвестиции и стимули за 

развитие на, подобрена бизнес среда, ефективно управление на предприятията и държавната 

собственост, намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса; конкурентен 

пакет от инвестиционни стимули, създадени условия за насърчаване на инвестициите, 

иновациите, високите технологии и предприемачеството; подкрепа за бизнеса, 

научноизследователските организации и висшите училища, стартиращите компании, 

иноватори, изобретатели и други участници в иновационната екосистема, чрез прозрачно 

финансиране от Българската банка за развитие, Фонда на фондовете и Националния 

иновационен фонд, Програмите „Конкурентоспособност на иновациите в предприятията“ и 

Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа 

трансформация. Така посочените ефекти са пряко обвързани със създаването на по-високи 

нива на добавена стойност, респективно растеж на БВП в условията на нарастваща 

конкуренция, успешна международна конкуренция на българския бизнес на световните 
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пазари, увеличаване на заетостта и привличането и задържането на висококвалифицирани 

човешки ресурси в страната. 

 

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката 

Провежданата политика е с взаимодействие с Министерство на финансите, Министерство 

на икономиката и индустрията, Министерство на образованието и науката, Министерство на 

енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на 

електронното управление, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на 

околната среда и водите, Министерство на земеделието и др. централни и териториални 

органи на изпълнителната власт, с организации от бизнес средите, академичната общност, 

социални партньори и браншовите организации представено и в съответните Програми.  

 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

Ползи/ефекти:   Целева стойност 

Показатели за 

изпълнение 

Мерна 

единица 

Прогноза 

2023 г. 

Прогноза 

2024 г. 

Прогноза 

2025 г. 

2.Преки 

чуждестранни 

инвестиции 

% от БВП 3.5 3.5* 3,5 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

* В тази част се представя съответната информация за всяка област на политика/функционална област 

 

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 

2023-2025 Г. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

 

Индикаторът „Преки чуждестранни инвестиции“ представлява вложенията, включващи 

дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна 

икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската 

икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва, както 

първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции 

между тях. 

Преките инвестиции са част от платежния баланс на страната и отразяват движението на 

капитали от и към чужбина. Те отразяват индиректно атрактивността на условията за бизнес 

в България и перспективите за тяхното развитие. Преките чуждестранни инвестиции са 

свързани с въвеждането на иновации, повишаването на производителността на труда, както и 

конкурентоспособността на икономиката. 
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V. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА 2024 - 2025 Г. 

Описание на приходите    

    

ПРИХОДИ 
Прогноза        

2022 г. 

Прогноза 

2023 г. 

Прогноза 

2024г. 
(в хил. лв.) 

    

Общо приходи: 0 0 0 

    

Данъчни приходи    

Неданъчни приходи    

Приходи и доходи от собственост    

Приходи от държавни такси    

Глоби, санкции и наказателни лихви    

Други    

 

 

Министерство на иновациите и растежа не предвижда генериране на приходи 

 

Описание на разходите          

             

Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

(Проект за 2022 г.) 

7400.00 (в хил. лв.) 
Общо 

разходи 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства 

от ЕС 

Общо 

ведомствени 

По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства от 

ЕС 

Общо 

администрирани 

По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства от 

ЕС 

7400 Общо разходи 786 256,10 28 023,00 758 233,10 45 106,10 13 393,00 31 713,10 741 150,00 14 630,00 726 520,00 
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740001.00 

Област на политика Политика за развитието на 

инвестициите и иновациите, в подкрепа 

растежа на българската икономика 

786 256,10 28 023,00 758 233,10 45 106,10 13 393,00 31 713,10 741 150,00 14 630,00 726 520,00 

7400.01.01 
Бюджетна програма  „Насърчаване на 

иновациите”  
15 247,90 13 510,90 1 737,00 9 617,90 7 880,90 1 737,00 5 630,00 5 630,00 0,00 

7400.01.02 
Бюджетна програма  „Насърчаване на 

инвестициите”  
771 008,20 14 512,10 756 496,10 35 488,20 5 512,10 29 976,10 735 520,00 9 000,00 726 520,00 

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.  
 

           

           

           

             

Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

(Прогноза за 2023 г.) 

7400.00 (в хил. лв.) 
Общо 

разходи 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети и 

сметки за 

средства 
от ЕС 

Общо 
ведомствени 

По бюджета 
на ПРБ 

По други 
бюджети и 

сметки за 

средства от 
ЕС 

Общо 
администрирани 

По бюджета 
на ПРБ 

По други 
бюджети и 

сметки за 

средства от 
ЕС 

7400 Общо разходи 1 248 465,50 26 597,40 1 221 868,10 28 080,50 11 967,40 16 113,10 1 220 385,00 14 630,00 1 205 755,00 

740001.00 

Област на политика Политика за развитието на 

инвестициите и иновациите, в подкрепа 

растежа на българската икономика 

1 248 465,50 26 597,40 1 221 868,10 28 080,50 11 967,40 16 113,10 1 220 385,00 14 630,00 1 205 755,00 

7400.01.01 
Бюджетна програма  „Насърчаване на 

иновациите”  
13 185,30 13 185,30 0,00 7 555,30 7 555,30 0,00 5 630,00 5 630,00 0,00 

7400.01.02 
Бюджетна програма  „Насърчаване на 

инвестициите”  
1 235 280,20 13 412,10 1 221 868,10 20 525,20 4 412,10 16 113,10 1 214 755,00 9 000,00 1 205 755,00 

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.  
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Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

(Прогноза за 2024 г.) 

7400.00 (в хил. лв.) 
Общо 

разходи 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети и 

сметки за 

средства 
от ЕС 

Общо 
ведомствени 

По бюджета 
на ПРБ 

По други 
бюджети и 

сметки за 

средства от 
ЕС 

Общо 
администрирани 

По бюджета 
на ПРБ 

По други 
бюджети и 

сметки за 

средства от 
ЕС 

7400 Общо разходи 554 638,40 39 887,40 514 751,00 22 957,70 11 957,70 11 000,00 531 680,70 27 929,70 503 751,00 

7400.01.00 

Област на политика Политика за развитието на 

инвестициите и иновациите, в подкрепа 

растежа на българската икономика 

554 638,40 39 887,40 514 751,00 22 957,70 11 957,70 11 000,00 531 680,70 27 929,70 503 751,00 

7400.01.01 
Бюджетна програма  „Насърчаване на 

иновациите”  
13 175,60 13 175,60 0,00 7 545,60 7 545,60 0,00 5 630,00 5 630,00 0,00 

7400.01.02 
Бюджетна програма  „Насърчаване на 

инвестициите”  
541 462,80 26 711,80 514 751,00 15 412,10 4 412,10 11 000,00 526 050,70 22 299,70 503 751,00 

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.  

 

 

 

од* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Прогноза за 2025 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 

сметки за 
средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС 

7400 Общо разходи 242 148,40 39 887,40 202 261,00 22 957,70 11 957,70 11 000,00 219 190,70 27 929,70 191 261,00 

7400.01.00 

Област на политика Политика за 

развитието на инвестициите и иновациите, 

в подкрепа растежа на българската 

икономика 

242 148,40 39 887,40 202 261,00 22 957,70 11 957,70 11 000,00 219 190,70 27 929,70 191 261,00 

7400.01.01 
Бюджетна програма  „Насърчаване на 

иновациите”  
13 175,60 13 175,60 0,00 7 545,60 7 545,60 0,00 5 630,00 5 630,00 0,00 

7400.01.02 
Бюджетна програма  „Насърчаване на 

инвестициите”  
228 972,80 26 711,80 202 261,00 15 412,10 4 412,10 11 000,00 213 560,70 22 299,70 191 261,00 

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.  
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Описание на финансирането на консолидираните разходи  

     

Финансиране на консолидираните разходи, обхвати в 

програмния бюджет (хил. лв.) 

Прогноза 2023 

г. 

Прогноза 

2024 г. 

Прогноза 

2025 г. 

        

Общо консолидирани разходи: 1 248 465,50 554 638,40 242 148,40 

Общо разчетено финансиране: 1 248 465,50 554 638,40 242 148,40 

   По бюджета на ПРБ 26 597,40 39 887,40 39 887,40 

   По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: 1 221 868,10 514 751,00 202 261,00 

  Централен бюджет, в т.ч:.       

     Държавни инвестиционни заеми       

  Сметки за средства от Еропейския съюз (ССЕС на НФ и на 

ДФЗ)
1 221 823,00 514 751,00 202 261,00 

  Други програми и инициативи, по които Република България 

е страна-партньор, за които се прилага режимът на 

сметките за средства от Европейския сюз

45,10     

  Други програми и други донори по бюджета на ПРБ       

  Други бюджетни организации, включени в консолидираната 

фискална програма
      

  Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен 

знак)
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VI. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ                                                                               

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 7400.01.01  "НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ИНОВАЦИИТЕ" 

Цели на бюджетната програмата 

Програма №7400.01.01 “Насърчаване на иновациите” на Министерството на иновациите и 

растежа включва дейности, в съответствие с целите, заложени в  Националната програма 

за развитие България 2030, Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация (ИСИС) и в Националната стратегия за насърчаване на МСП в 

България  

 

Основни цели на програмата са:   

 

1. Създаване на условия за засилване на иновационна и международната активност на 

предприятията, за да нарасне броя на МСП, въвели нов продукт, услуга, технология и 

маркетингова или организационна иновация, или са излезли на международните 

пазари.  

2. Създаване на условия за трансфер на знания и технологии в и към индустрията и МСП, 

за да се постигне повишаване на конкурентоспоосбността на международни пазари на 

българските предприятия, което ще се постигне чрез реализирани партнорства с 

научноизслеодвателски организации и екипи, въведени и създадени иновации, нови 

спин-офф и стартиращи компании и създаване на работни места.  

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  Целева стойност 

 
Бюджетна програма № 7400.01.01 

“Насърчаване на  иновациите” 

          

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
Прогноза  
2023 г. 

Прогноза  
2024 г. 

Прогноза 2025 
г. 

1.Европейска инициатива Еврика и 
съвместната програма Евростарс: 
 

1.1.Организиране на информационни 
кампании по Европейска инициатива 
ЕВРИКА и съвместна програма Евростарс; 
 
1.2.Сключени споразумения по 

Европейската инициатива ЕВРИКА и 
съвместна програма Евростарс, 

финансирани със средства от НИФ; 

 
 
 

 
Брой 
кампании 
 
 

 
Брой 

споразумения 
 

 
 
 

 
2 
 
 
 

10 

 
 
 

 
2 
 
 
 

15 

 
 
 

 
2 
 
 
 

15 
 

2. Национален иновационен фонд: 

2.1. Организиране на информационни 

кампании по Националния иновационен 

фонд;  

 
Брой 
кампании 

 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
1 
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2.2. Сключени договори с иновативни 

предприятия по конкурсни сесии на НИФ;  

2.3. Актуализиране на правилата за 

управление на средствата на Фонда, 

включително и провеждане на обществено 

обсъждане;  

2.4. Провеждане на процедура за подбор 

на независими експерти, които да 

извършват оценка и мониторинг на 

постъпилите проектни 

предложения/проекти в изпълнение; 

2.5. Провеждане на конкурсна процедура 

„Успешни проекти“ по НИФ и 

популяризирането им сред 

обществеността; 

Брой 
договори 

 
 

Брой 

актуализации 
 
 
Брой 
процедури 
 

60* 
 
 
1 
 

 
 
1 
 
 
 
 

 
1 

90* 
 
 
1 
 

 
 
1 
 
 
 
 

 
1 
 

90 
 
 
1 
 

 
 
1 
 
 
 
 

 
1 
 

3. Програма за научни изследвания, 

иновации и дигитализация за 

интелигентна трансформация 2021-2027 

г. 

3.1.Организиране на информационни 
кампании по първите конкурси на 
Програмта; 
 
3.2.Отворени конкурси 

 

3.3. Сключени договори с бенефициенти; 

 
 

 
 
 
Брой 
кампании 

 
Брой 

процедури 
 

Брой 
договори 

 
 

 
 
 

15 
 
 

10 

 
 

100 

 
 

 
 
 

15 
 
 

12 

 
 

200 

 
 

 
 
 

15 
 
 

12 

 
 

200 
 
 

4. Иновационна стратегия за интелигентна 

специализация 2022-2027 г. 

Брой 
актуализации 
 
Брой 
кампании 

0 
 
 
 
6 

1 
 
 
 

10 

1 
 
 
 

10 

6. Ваучерна схема за подпомагане на МСП 

чрез  листване на BEAM пазара на 
Българска фондова борса. 

Брой 

предприятия 

 

20 

 

20 

 

20 

7. Изготвени и предоставени на 
българските компании информационни 
материали и анализи на външни пазари по 
страни и сектори, като част от МСП 

Съветник чрез използване на аналитични 
източници. 

Бр. компании, 
получили 

информационн

и материали 

5000 7500 10000 

8. Обучения:  

8.1. Интернационализация  
Бр. 

подкрепени 
предприятия 

250 350 500 

8.2. Зелена икономика 
Бр. 

подкрепени 
предприятия 

250 350 500 

8.3. Дигитализация  
Бр. 

подкрепени 
предприятия 

250 350 500 
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8.4. Електронна търговия и дигитален 
маркетинг 

Бр. 
подкрепени 
предприятия 

250 350 500 

9. Изложения и форуми:     

9.1. Национални участия на изложения в 
чужбина  

Бр. участия 10 20 20 

9.2. Участие на български фирми в 
международни изложения в чужбина 

Бр. 
предприятия 

100 200 200 

9.3. Участия на български фирми в 
международни изложения в страната 

Бр. 
предприятия 

35 50 70 

9.4. Организирани бизнес – форуми в 
страната и в чужбина 

Бр. 
мероприятия 

20 20 22 

9.5. Участие на български фирми в бизнес–

форуми в страната и в чужбина. 

Бр. 

предприятия 
420 430 450 

9.6. Организирани бизнес делегации и 
търговски мисии в чужбина 

Бр. 
мероприятия 

15 20 25 

10. Брой регистрирани предприятия на 
мачмейкинг платформа www.b2bconnect.bg  

Бр. 
предприятия 

1500 2000 3000 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите 

на програмата 

 Недостатъчна заинтересованост от страна на МСП; 

 Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят дейностите по проектите и 

сключените договори; 

 Честата смяна на нормативната и поднормативната уредба; 

 Липса на необходимите бази данни и актуална статистическа информация за 

гарантиране на обективност в процеса на оценяване на въздействието; 

 Недостатъчна заинтересованост, активност и сътрудничество от страна на бизнеса, 

научноизследователски и на браншовите организации; 

 Липса на коректна информация за постигнатите резултати от бенефициентите; 

 Отрицателен ефект вследствие на икономическа криза или политически промени, кризи 

на международни финансови и стокови пазари; 

 Недостатъчен финансов ресурс за изпълнение на целите. 

Информация за наличността и качеството на данните 

Изпълнението и отчитането се базира на информация от бенефициентите и второстепенните 

разпоредители с бюджетни средства, там където е приложимо.  

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

Планираните дейности  са насочени към стимулиране на иновационната активност на 

предприятията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на 

изследователската дейност от и по поръчка на предприятията, насърчаване сътрудничеството 

между предприятията и научноизследователските организации, ускоряване навлизането на 

нови продукти и услуги на пазара и създаването на стартиращи предприятия.  

Програмата обхваща и дейности за насърчаване на предприемачеството, особено сред 

младите хора, обучение в предприемачество, подкрепа  за създаване на нови фирми, 
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модернизация на технологиите и управлението в предприятията, интернационализация на 

МСП, дейности по ИСИС и др. 

 

 

1. Европейска инициативата ЕВРИКА 

ЕВРИКА е организационно-управленска рамка, система от механизми, която предлага 

услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на 

промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за 

сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания. Получаването на статут 

„Проект на ЕВРИКА” е запазена марка за качество в Европа, гаранция за изследванията и 

сигурност за пазарна успеваемост.  

Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков 

капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна 

обстановка.  

Съгласно РМС 658/23.07.2009г. и Решение № 979/16.12.2015г. всички разходи свързани с 

дейността на инициативата Еврика и съвместна програма Евростарс са за сметка бюджета на 

МИ, чрез Националния иновационен фонд.  

С писмо № Т-54-00-1661/28.11.2013г. до постоянния представител на Р България към 

Европейския съюз се потвърждава ангажимента на страната по програма Евростарс – 2 

/приемник на програма Евростарс/, който възлиза на планирани национални ресурси в размер 

на 500 000 евро на година за перида 2014-2020 г. Средствата се планират в бюджета на 

Националния иновационен фонд.  

* Посоченият брой сключени споразумения за 2023 г., съответно 2024 г. е в 

случай увеличение предоставения бюджет по НИФ за съответната година. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Участие в работни срещи на инициативата; 

 Публикуване на актуална информация на официалните интернет-страници на 

отговорните институции за обявените конкурси и предстоящи мероприятия, вкл. 

предложения за бизнес-партньорства; 

 Участие в Групата на високо ниво към Инициативата Еврика и съвместна програма 

Евростарс 2 – 3. 

1.1. Съвместна програма ЕВРОСТАРС 

Целта на тази програма е да се подкрепят предприятията, които интензивно използват 

знанията и чиято дейност е изградена на основата на технологиите/иновациите. Целевата 

група на тази Програма са тези предприятия, които се характеризират с изявена насоченост 

към клиентите на пазара, желаещи да постигнат силни международни позиции чрез 

реализацията на пазарно-ориентирани проекти с висока добавена стойност. 

Програмата подкрепя тези малки и средни предприятия, които ще ръководят съвместни 

научно изследователски или иновационни проекти в партньорство с друго/и МСП или голямо 

предприятие или изследователски организации (минимум двама участника от минимум две 

страни – членки на програмата), като водещ партньор в консорциума е МСП. Проектите, които 

ще се финансират трябва да са в полза на предприятията и крайният продукт от проекта да е 

с висок потенциал за внедряването му в производството.  „ЕВРОСТАРС” стимулира 

съвместни международни изследователски и иновационни проекти, чрез облекчаване достъпа 

на предприятията до финансиране при разработване на нови продукти, технологии и услуги. 

Провеждат се по две конкурсни сесии годишно. Настоящ ангажимент на България е да 

осигурява 500 хил. евро всяка година с оглед финансирането на българските 
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участници в одобрени проекти. Максималната стойност на безвъзмездната финансова 

помощ за един проект по програма  „ЕВРОСТАРС 2“ e в размер до 100 хил. евро.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Сключване на споразумения за финансиране на българските участници в одобрени 

проекти в рамките на програмата; 

 Извършване на мониторинг, верификация на дейности и разходи и извършване на 

плащания на одобрената субсидия; 

 Участие в експертни работни срещи по програмата; 

 Обучение на националния проектен координатор  и други експерти за управление на 

проекти; 

 Провеждане на информационна кампания за популяризиране на условията за 

кандидатстване по програмата; 

 Публикуване на актуална информация на официалните интернет-страници на 

отговорните институции за обявените конкурси и предстоящи мероприятия, вкл. 

предложения за бизнес-партньорства; 

 Участие в Групата на високо ниво към Инициативата Еврика и съвместна програма 

Евростарс 2 – 3 участия годишно. 

 

2. Схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на 

предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение 

на знания“ в рамките на Национален иновационен фонд (НИФ) 

Основната цел на НИФ е да насърчи реализацията на научно-изследователски и развойни 

проекти, като субсидира част от приемливите им разходи за индустриални научни изследвания 

и експериментално развитие. Фондът финансира предприятия, които реализират нови или 

значително усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към повишаване на 

иновативния потенциал и технологичното им равнище. 

 

Проектите, които се финансират са научноизследователски развойни проекти 

като: 

 максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ е в размер на 

500 000 лв. със срок на реализация до 18 месеца; 

 разходите за индустриални научни изследвания се субсидират до 50 %, а тези за 

експериментално развитие до 25%. 

* Посоченият брой сключени договори за 2023 г., съответно 2024 г. е в случай 

увеличение предоставения бюджет по НИФ за съответната година. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Правила за управление на средствата по НИФ, съобразно изискванията на Иновационна 

стратегия за интелигентна специализация и новите Регламенти на ЕС и тяхната 

актуализация; 

 Информационни кампании за популяризиране на Фонда, както и новите Правила за 

управление на средствата от НИФ; 

 Провеждане на конкурсна процедура за подбор на успешни проекти и представянето 

им пред обществеността; 

 Допълване на съществуващ Списък с независими експерти и подбор на нови кадри, 

специалисти в конкретните тематични области, съответно приоритетни направления;  

 Оценителна дейност, извършвана от видни представители на науката и бизнеса; 

 Мониторинг на сключените договори; 
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 Обучение на бенефициентите по приложимите правила и процедури; 

 Необходимо финансиране за финансиране на успешно класирани проекти по НИФ. 

3. Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 

трансформация 2021-2027 г.  

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 

трансформация“ (ПНИИДИТ) отговаря на стратегическите потребности и приоритети на 

България за прилагане на обща политика за развитието на научните изследвания и 

иновациите и за цифровизация на публичния сектор с оглед създаване на условия за 

управление, базирано на данни в полза на ускореното икономическо развитие на страната. 

Амбицията е за повишаване на измерителите за иновационното ни представяне и преминаване 

от „прохождащ“ (emerging) към "умерен" иноватор до 2030 г. и за навлизането на дигиталните 

технологии в икономиката и обществото, достигайки средното ниво за ЕС към края на 

програмния период. Програмата е един от инструментите за постигане на тези цели заедно с 

интервенциите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и 

националните инструменти - Национален иновационен фонд, Фонд “Научни изследвания“, 

Националните научни програми. 

3.1 Увеличаване на броя на иновативните предприятия (въвеждане и разработване на 

иновации) във високотехнологичните сектори и секторите с по-интензивно ползване 

на знания в съответствие със стратегията за интелигентна специализация. 

Идентифицираните нужди ще се адресират чрез подкрепата за технологични и 

интензивни на знания спиноф компании и създаването и развитието на 

индустриални стартъп системи, насочени към разгръщане високи нива на научни 

изследвания и иновации. Подкрепата е допълваща на действията за иновативни 

предприятия, заложени в Програма за конкурентоспособност и иновации в 

предприятията 2021-2027 г. (ПКИП). 

3.2 Повишаване на конкурентоспособността и ефикасността на системата за научни 

изследвания, като се постави акцент върху постиганите резултати и се създадат 

стимули за привличане на квалифицирани научни изследователи (напр. 

подобряване на условията на труд, международно сътрудничество и мобилност, 

сътрудничество с бизнеса). Идентифицираните нужди се адресират чрез подкрепа 

за пълноценно оползотворяване на капацитета на новоизградените ЦВП и ЦК и 

други ключови научноизследователски звена в полза на интелигентното 

икономическото развитие на страната и в допълнение - развитие на капацитета на 

ключови звена в регионалните научноизследователски и иновационни екосистеми 

в съответствие с потенциала и бизнес нуждите на отделните райони. 

3.3 Развиване на уменията в университетите и научноизследователските институции с 

цел увеличаване на търговската жизнеспособност и пазарното значение на 

научноизследователските им проекти и на способността за участие в 

научноизследователски консорциуми. Идентифицираните нужди се адресират чрез 

целенасочени действия за насърчаване на пазарната ориентация и бизнес уменията 

в публичните висши училища и научни организации, провеждащи научни 

изследвания, както и развитие на капацитета за прилагане на правилата за защита 

на интелектуалната собственост. 

3.4 Подпомагане на сътрудничеството между научните изследвания и предприятията, 

трансфера на технологии и търговската реализация на резултатите от научните 

изследвания. 
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  Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от 

държавния бюджет на Република България, като планираният принос от ЕС е в 

размер 885 510 000 евро. 

4. Иновационната стратегия за интелигентна специализация ИСИС 2021- 2027 г. и 

заложените в нея принципи са основната платформа, върху която се осъществява 

взаимодействието на заинтересованите страни за определяне на областите на специализиране 

на националната икономика и развитие на научната и иновационна екосистема. Стъпвайки на 

досегашния опит в прилагането на стратегията усилията ще бъдат съсредоточени върху 

пълноценно използване на потенциала на българските региони и развитие на регионалните 

иновационни системи, намалявайки по този начин различията в цялостното национално 

представяне. Като визия новата стратегия цели технологична трансформация на икономиката, 

повишаване на ресурсната ефективност и цифровизация. Стратегията за периода 2021- 2027 

г. поставя нуждата от адресиране на регионалните дисбаланси в иновативното представяне 

на страната в основата на своята визия за технологична трансформация на икономиката, 

повишаване на нейната ресурсната ефективност и цифровизацията чрез ускорена 

специализация в продукти и услуги с висока технологична и научна интензивност и значими 

икономически въздействия. Всяка административна област на NUTS III определи своя 

иновационен капацитет в две приоритетни тематични области за интелигентна специализация. 

5. Национален план за възстановяване и устойчивост. Програма за ускоряване на 

икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации. Операция 1: 

Изпълнение на проектни предложения на иновативни малки и средни предприятия 

(МСП), получили знака за качество „Печат за върхови постижения“  по конкурсите на 

Европейския съвет по иновациите 

Този механизъм, допустим по Регламент (ЕС) № 2021/695 а на рамковата програма  и 

прилаган в множество европейски държави, цели осигуряване на национално финансиране за 

изпълнение на иновационни проектни предложения, получили знака за качество „Печат за 

върхови постижения“ от Европейската комисия по конкурсите на Европейския съвет по 

иновациите по РП „Хоризонт Европа“. 

По механизма ще бъдат финансирани проекти, получили знака за качество „Печат за 

върхови постижения“ по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (2014 – 2020 г.) и РП „Хоризонт 

Европа“ (2021 – 2027 г.). Достъп за участие ще бъде предоставен и на чуждестранни 

предприятия, изпълняващи проекти на територията на България в партньорство с други 

предприятия и/или научноизследователски организации и ВУ. Това ще допринесе за 

развитието на българската иновационна екосистема, разрастването на иновативни 

предприятия, укрепването на техния иновативен капацитет и развитието и последващото 

внедряване на техни иновативни продукти и услуги на пазара. Очакваните въздействия при 

осъществяване на механизма са: укрепването на научноизследователския и иновационен 

потенциал и капацитет на българските предприятия, увеличаването на тяхната проектна 

активност на международно ниво, разрастването на стартиращите предприятия, повишавайки 

конкурентоспособността на националната икономика и др. В допълнение може да се очаква 

повишаване на заетостта на висококвалифициран експертен и научноизследователски 

персонал в частния сектор в страната. Финансираните проектище имат достъп и до 

консултантските услуги на Европейския съвет по иновациите. 

Съгласно работната програма на РП „Хоризонт Европа“ допустими са разходите по следните 

дейности: иновационни дейности, вкл. демонстрация на технологията в съответната среда, 

прототипиране и демонстрация на системно ниво, научноизследователска и развойна дейност, 

управление на интелектуалната собственост и др. 

Съгласно базите данни, поддържани от Европейската комисия, по конкурсните сесии в 
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периода 2018 – 2020 г. по гореописаните конкурси по РП „Хоризонт 2020“ (2014 – 2020 г.), 

„Печат за върхови постижения“ са получили 17 български проектни предложения на обща 

стойност 27,2 млн. евро, от които ще бъдат финансирани 9 проектни предложения на обща 

стойност 28,08 млн. лв. 

Средният бюджет на всеки проект възлиза на около 3.12 млн. лв., а максималният бюджет 

се равнява на около 4,88 млн. лв. (2.5 млн. еЕвро). На базата на тези и допълнителни данни, 

предоставяни от Комисията е прогнозиран броя проектни предложения през следващите 

години, получили „Печат за върхови постижения“, с възходяща тенденция, съответно се 

очаква финансирането на изпълнението на 38 проекта на обща стойност 118,56 млн. лв. 

6. Информационни и промоционални кампании в Република България и в чужбина 

6.1 Провеждане на мероприятия, целящи популяризирането на икономическия 

потенциал на българските фирми производители на конкурентоспособни стоки и 

услуги с експортен потенциал в страната. 

6.2 Изготвяне на информационни материали, организиране на семинари, медийни 

кампании за информиране на бизнеса за получаване на подкрепа със средства от 

ЕС.  

7. Насърчаване на зелените технологии и кръговата икономика, чрез достъпно 

финансиране и зелен финансов коридор при облекчен режим и преференциални условия 

за иновативните компании и прилагане на мерки като: 

7.1 Програми за обучения  на предприятията и обмен на опит с фокус зелени технологии, 

кръгова икономика и дигитализация; 

7.2 Изготвяне и популяризиране на дигитална платформа, която дава възможност за 

организация на „база от данни с ресурси“ за възможна повторна употреба и влагане 

в други производства (материали, отпадъци, енергия, услуги, публикувани от МСП и 

големи предприятия).  

 

8. Насърчаване на интернационализацията чрез прилагане на промоционални мерки 

и подпомагане установяването на контакти на бизнес – ниво в страната и чужбина 

8.1 Съдействие за участие на българските предприятия, и по-специално малки и средни 

предприятия (МСП), в международни търговски панаири и изложения, бизнес мисии, 

делегации и форуми, презентации на български експортноориентирани сектори, 

конференции и други мероприятия, както и осъществяване на контакти и търсене на 

бизнес партньори. 

8.2 Надграждане, развитие и популяризиране на мачмейкинг платформа www.b2b 

connect.bg, предоставящи възможности за свързване на български и чуждестранни 

компании.   

8.3 Подготовка и провеждане на информационни кампании, посветени на 

интернационализацията на МСП. 

8.4 Подкрепа за мероприятия с акцент върху МСП, притежаващи експортен потенциал, 

организирани от браншови организации, асоциации на МСП и стартиращи 

предприятия, бизнес клъстери, неправителствени организации и др. 

8.5 Разработване на инструмент за самооценка на експортния потенциал  и на 

автоматизирана система за изчисляване на експортния потенциал на ниво 

предприятие въз основа на индивидуално проучване на предприятията, данни на 
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НСИ и експертизата на работодателските организации в използването на подобни 

платформи. 

8.6 Продължаващо развитие и поддръжка на Експортен хъб България. Реализиране на 

мерки в подкрепа на интернационализацията на българските предприятия, 

притежаващи експортен потенциал, чрез предоставяне на информация и обучения 

за: i) възможности за подкрепа, публични и други институции; ii) актуална пазарна 

информация за маркетингови проучвания на външни пазари; iii) международни и 

регионални търговски панаири и изложения; iv) прилагане на комбинирани мерки за 

подкрепа като част от насърчаването на интернационализацията, които позволяват 

едновременна подкрепа на съответните МСП за технологично развитие, 

дигитализация, разработване на нови продукти и формиране на експортни умения.  

8.7 Разработване и провеждане на приемна програма за целеви посетители/купувачи. 

Цел на програмата - Осигуряване на подкрепа за интернационализацията на българските 

предприятия чрез улесняване на преките контакти на българските малки и средни 

предприятия с чуждестранни купувачи. 

Очаквани резултати и индикатори от изпълнението на дейността: 

 Организирани посещения на чуждестранни посетители/купувачи; 

 Организирани срещи и установени преки контакти с поне 10 бр. български МСП за 

всеки чуждестранен посетители/купувачи; 

 Установяване на устойчиво бизнес сътрудничество; 

 Разширяване на експортния потенциал на МСП, участващи в срещите с чуждестранните 

купувачи. 

 Увеличаване притока на чуждестранни инвестиции в страната.  

8.8 Подкрепа на МСП за въвеждане в дейността и използване на решения за електронна 

търговия, като уебсайтове, електронни разплащания, мобилни приложения, решения 

за интернет сигурност, съхраняване на данни и др. чрез семинари, обучения и 

срещи. 

9. Ваучерни схеми за МСП 

Ваучерните схема за предоставяне на услуги за ноу-хау, технологичен трансфер в областта 

на информационните и комуникационните технологии, зелените технологии и други, са 

насочени към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за 

конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на 

услуги, свързани с подготовката на предприята за трансформация към Индустрия 4.0, 

посрещане предизвикателсвтата на кръговата икономика и други. Успешното реализиране на 

ваучерни схеми ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия 

(МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса на основата 

на улесняване достъпа на МСП до ноу-хау и технологии, включително цифрови чрез 

предоставяне на стимули за свързване с научноизследователски организации и капацитет и 

др.  

Ще продължи ваучерната схема МСП BEAM, организирана от Българска фондова борса 

(БФБ), която дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в 

България. Основната цел на пазар BEAM е да осигури на малкия и среден бизнес възможност 

за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в 

същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. 

Платформата се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване 

на Основния пазар на БФБ. 
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Организационни структури, участващи в програмата 

Дирекция “Политики и анализи”, дирекция “Инструменти за икономически растеж”, ГД 

„Европейски фондове за конкурентоспособност“, Изпълнителна агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия. 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Директорът на дирекция “Политики и анализи”, директорът на дирекция “Инструменти за 

икономически растеж”, главен директор на ГД „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“, изпълнителният директор „ИАНМСП“. 
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Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата     

        

№ 

Бюджетна програма Отчет Отчет 

Закон 2022 

Прогноза Прогноза Прогноза 

7400.01.02 – “Насърчаване на иновациите" 2020 г. 2021 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

  1 2 3 4 5 6 7 

І. Общо ведомствени разходи: 0,00 0,00 7 880,90 7 555,30 7 545,60 7 545,60 

     Персонал 0,00 0,00 5 888,00 5 812,20 5 812,20 5 812,20 

     Издръжка 0,00 0,00 3 407,40 1 418,40 1 418,40 1 418,40 

     Капиталови разходи 0,00 0,00 322,50 324,70 315,00 315,00 

                

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 0,00 0,00 7 880,90 7 555,30 7 545,60 7 545,60 

     Персонал     5 810,00 5 812,20 5 812,20 5 812,20 

     Издръжка     1 748,40 1 418,40 1 418,40 1 418,40 

     Капиталови разходи     322,50 324,70 315,00 315,00 

                

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от 

ЕС 
0,00 0,00 1 737,00 0,00 0,00 0,00 

     Персонал   78.00       

     Издръжка   1659.00       

     Капиталови разходи          

  От тях за: *             

  
1.ОПИК 5 Проект № BG16RFOP002-2.15-0002-С01-Ваучерна схема за 
предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия. 

    10,00       

  

2. ОПИК 6 Подкрепа на интернационализацията на българските 

предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, 
конференции, контактни борси и двустранни срещи 

    500,00       

  
3. ОПИК 7  Участие на МСП на международни панаири, изложби и 
конференции в страната и чужбина 

    800,00       
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  6.Интеррег Европа 2018-2020-GoDanuBio ДЕС     68,00       

  7.Интеррег Европа 2018-2020-GoInt ДЕС     359,00       

                

  Администрирани разходни параграфи **     0,00   0,00   

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** 0,00 0,00 5 630,00 5 630,00 5 630,00 5 630,00 

  
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на 
Националния иновационен фонд 

    5 630,00 5 630,00 5 630,00 5 630,00 

  2.Лихви по ДИЗ     0,00 0,00 0,00 0,00 

        0,00 0,00 0,00 0,00 

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС** 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0,00 0,00 5 630,00 5 630,00 5 630,00 5 630,00 

                

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 0,00 0,00 13 510,90 13 185,30 13 175,60 13 175,60 

                

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 0,00 0,00 13 510,90 13 185,30 13 175,60 13 175,60 

                

  Численост на щатния персонал     182  182 182 182 

  Численост на извънщатния персонал             
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*  Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, 
основанието/характера им и източника на финансиране 
**     Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите. При изписването на наименованието на администрираните 
разходни параграфи не следва да се посочва наименованието на ЕБК 
За отчетните 2019 г. и 2020 г., както и за текущата 2021 г., наименованията на администрираните разходни параграфи следва да са еднозначни с 
утвърдените администрирани разходни параграфи от постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за съответната 
година и създадените такива на основание разпроредбите от ЗДБРБ за съответната година. 
За проектобюджета за 2022 г. и прогнозите за 2023 г. и 2024 г. предложенията за нови администрирани разходни параграфи следва да се основават на 
изизскванията на нормативни и администрирани актове. 
 

Описание на ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС: 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия изпълнява следните проекти в 

подкрепа на интернационализацията на МСП, с финансиране от средствата на ЕС: 

 

1. ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия 

чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни 

срещи“ 

1.1. Продължителност на проекта от 28/06/2019 г. до 28/06/2022 г. 

1.2. Обща стойност на проекта: 2 100 000,00 лева 

1.3. Източник на финансиране: ОПИК 2014-2020 

2. ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции 

в страната и чужбина” 

1.1. Продължителност на проекта от 28/06/2019 г. до 28/06/2022 г. 

1.2. Обща стойност на проекта: 4 142 000,00 лева 

1.3. Източник на финансиране: ОПИК 2014-2020 

3. ПРОЕКТ GoDanuBio по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 с участието на 

ИАНМСП, с 15 % съфинансиране,  предоставени от МРРБ. 

Размер на бюджета на проекта  – 184 хил. л. 

 

4. ПРОЕКТ Go International (с акроним GoInt) по ИНТЕРЕГ Гърция-България 

1.1. Продължителност на проекта от 13.04.2021 – 13.10.2022 г. 

1.2. Размер на бюджета за ИАНМСП  – 398 962 лв.  
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 7400.01.02  "НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ" 

Цели на бюджетната програмата 

Политиката за насърчаване на инвестиците е насочена към привличането и подкрепата 

на значими инвестиции с висока добавена стойност за постигане на висок и устойчив 

икономически растеж, подобряване на конкурентоспособността на икономиката и на 

експортния потенциал, както и за балансираното регионално развитие. 

Основни цели на програмата са:   

 

1. Подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на страната и популяризиране на 

условията за инвестиране в България; 

2. Повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или 

разширение на съществуващи с нови продукти и технологии; 

3. Нарастване на инвестициите в страната и подобряване на тяхната отраслова и 

регионална структура, създаване на нови работни места в производства и услуги с 

висока добавена стойност; 

4. Създаване на нови способности и съвместимост, повишаване сигурността на доставките 

и оперативната независимост чрез прилагането на индустриално сътрудничество и 

офсети; 

5. Ефективно и ефикасно изпълнение на ОПИК, ОПИМСП, ПКИП, ПНИИДИТ и ПВУ с цел 

повишаване на иновационната дейност, производителността и експортния потенциал на 

предприятията, осъществяване на зеления и цифровия преход, улесняване достъпа до 

финансиране за МСП и подобряване на бизнес средата. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Целева стойност 

7400.01.02 Бюджетна 
програма „Насърчаване на 

инвестициите” 
 

        

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Прогноза 

2023 г. 

Прогноза 

2024 г. 

Прогноза 2025 

г. 

Брой на инвестиционните 

проекти получили сертификат 
за клас инвестиция по ЗНИ 

Бр. 

 

30 

 

 

31 

 

          32 

Обем на инвестициите по 

сертифицирани проекти 
Млн. лв. 650 700 750 

Нови работни места по т.2 
(за пряко заети след 
осъществяването на 

инвестициите) 

Бр. 1500 1500 1500 

Насърчени инвестиционни 
проекти по ЗНИ с финансови 
мерки 

Бр. 17 18 19 

Обем на инвестициите по 
проекти, насърчени по ЗНИ с 
финансови мерки. 

Млн. лв. 323 342 361 

Планирани нови работни места 
в насърчените инвестиционни 
проекти по ЗНИ с финансовите 

мерки 

Бр. 595 630 665 

Обслужени от БАИ 
инвестиционни проекти 
(слединвестиционно 
обслужване) 

Бр. 50 50 50 

Стартирали инвестиционни 
проекти, получили обслужване 
от БАИ  

Бр. 60 60 60 
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Предоставяне на информация 

на потенциални инвеститори 
Бр. 245 245 245 

Участие в проведени 
инвестиционни форуми, 
семинари и конференции в 

страната и чужбина, 
организирани от други 
институции 

Бр. 70 70 70 

Брой проведени инвестиционни 
форуми, семинари и 
конференции в страната и 

чужбина, организирани от БАИ 

Бр. 15 15 15 

Изпълнение на индиректни 
офсетни дейности, съгласно 
сключени офсетни 

споразумения и дейности по 

договори за индустриално 
сътрудничество 

Млн. лв. 6 7 7 

Брой издадени удостоверения 
по ЗЧРБ и ЗБГ** 

Бр. 50** 50** 50 

Обем на направените 

вложения по ЗЧРБ и ЗБГ** 
Млн. лв. 50** 50** 50 

Членство на Република 
България  в Европейската 
космическа агенция (ЕКА) - 
Сключване на договори с 

български бенефициенти. 

Брой 
сключени/ 
действащи 
договори 

30 40 40 

МСП, въвеждащи иновации 
(продуктова, процесова, 

организационна, маркетонгова) 
- ПКИП 

предприятия - 
216 

 
- 

Брой предприятия, 
подпомогнати да въведат нови  
продукти (за фирмата, за 
пазара) - ОПИК 

предприятия 

- - - 

Брой предприятия, които 

получават безвъзмездни 
средства 

предприятия 
894 

 
- 
 

- 

Частни инвестиции допълващи 
публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни 
средства) 

евро 70 109 536 
- 
 

- 

Брой предприятия, получаващи 

финансова подкрепа, различна 
от безвъзмездни средства (ФИ) 

предприятия 147 - - 

Частни инвестиции, допълващи 

публичната подкрепа за 
предприятията (ФИ) 

евро 3 940 000 - - 

Подкрепа на финансови 
инструменти за МСП за 
оборотен капитал (ФИ) 
 

евро - - - 

Брой подкрепени институции, 
предоставящи услуги на                     
бизнеса 

Бр. - - - 

Брой предприятия, които си 

сътрудничат с 

научноизследователски 
институции 

предприятия - - - 

Брой на предприятията, 
получили ИКТ услуги 

предприятия - 
1492 

 
- 

Подкрепени проекти свързани с 
управление на отпадъците в 
промишлеността 

проекти 
97 
 

- 
 

240 
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Брой подпомогнати иновативни 

предприятия, получили „Печат 
за върхови постижения“ 

Бр. 15 20 15 

Обучени служители на УО, вкл. 
регионални звена 

Бр. 347 347 309 

Обучени 
бенефициенти/кандидат 
бенефициенти 

Бр. 400 400 - 

Проведени информационни 
кампании и публични събития 

Бр. 5 5 - 

Проведени заседания на 
Комитета за наблюдение 

Бр. 2 2 2 

Брой извършени проверки на 
място 

Бр. 400 300 - 

Брой на заетите лица /на пълно 

работно време/, чиито заплати 
се съ-финансират по 
техническата помощ 

Бр. 278 278 278 

МСП, въвеждащи иновации 

(продуктова, процесова, 
организационна, маркетонгова) 
- ПКИП 

предприятия - 
- 
 

- 

Брой предприятия, 
подпомогнати да въведат нови  
продукти (за фирмата, за 

пазара) - ОПИК 

предприятия 

- - - 

** Посочените стойности за брой на удостоверения и обем на направени вложения по ЗЧРБ 

и ЗБГ ще бъдат изменени вследствие изменения в нормативната уредба за ЗБГ и ЗЧРБ. 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 

 Остра конкуренция в привличането на стратегически чуждестранни инвестиции и 

необходимост от широк пакет насърчителни мерки;  

 Невъзможност от страна на инвеститорите да изпълнят заложените параметри в 

инвестиционните проекти, в резултат на недостиг на квалифицирани служители; 

 В резултат на глобалната криза предизвикана от Ковид пандемията са налице 

следните трудности; влизане в страната на мениджъри и специалисти пряко 

свързани с изпълнението на инвестиционните проекти; забавяне на изпълнението 

на инвестиционните проекти, в резултат на забавени доставки на специализирано 

оборудване и суровини; увеличена цена на транспортни и енергиини разходи. 

 Недостатъчни средства в бюджета за прилагане на финансовите мерки по ЗНИ; 

 Недостатъчна координация, диалог и сътрудничество между централните и 

териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното 

самоуправление, с бизнес средите и академичната общност при разработването и 

прилагането на мерките за привличане и насърчаване на инвестициите. 

 Неизпълнение на поети ангажименти от страна на изпълнителите на договори за 

индустриално сътрудничество или офсетодателите, съгласно сключени офсетни 

споразумения; 

 Неизпълнение изискванията на нормативната уредба от ведомствата - възложители 

на поръчки в областта на сигурността и отбраната, във връзка със сключени офсетни 

споразумения или договори за индустриално сътрудничество. 

 Липса на достатъчно качествени проектни предложения по процедурите; 

 Липса на достатъчен интерес от страна на предприятията; 

 Липса на достатъчен финансов ресурс, с който бенефициентите да осигурят 

съфинансирането по одобрените проектни предложения; 

 Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят дейностите по проектите и 

сключените договори 

 Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите, както и с 

организациите на бизнеса; 

 Обжалване на процедурите по ЗОП; 

 Продължаване на пандемията от COVID-19 и задълбочаване на негативните 
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икономически последици; 

 Твърде голям брой проектни предложения и прилагане на нови правила и механизми 

за изпълнение. 

Информация за наличността и качеството на данните 

 Сертифицираните проекти и мерките за насърчаване са публично оповестени на 

сайта на МИ и БАИ; 

 Годишен отчет на БАИ за изпълнението на инвестиционните проекти, като част от 

Годишния доклад за инвестициите на БАИ по чл. 11б, т. 5 от ЗНИ; 

 Изпълнението и отчитането на проектите се базират на информация, предоставена 

от страна на бенефициентите в хода на осъществяването на проектите. 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни 

параграфи) 

1. Проактивна политика за привличане и насърчаване на инвестициите и 

иновациите 

1.1. Дейности за проактивна комуникация насочена към стратегически 

инвеститори и нови инвестиции с висока добавена стойност: 

 Създаване на информационни масиви на база статистически данни, необходими за 

инвестиционният процес и привличането на стратегически инвеститори; 

 Идентифициране на лидери на мнение, които да бъдат ангажирани със създаването 

и презентирането на информация в страната и чужбина; 

 Формиране на консултантски екипи по приоритетни индустрии за ad hoc консултации 

на заинтересовани чуждестранни фирми – потенциални инвеститори у нас; 

 Разработване на база данни с български фирми, търсещи партньори инвеститори в 

приоритетните индустрии; 

 Създаване на база данни по приоритетни държави с ключви контакти с медии и техни 

представители с цел създаване на дългосрочни взаимоотношения; 

 Разработване на програма за работа с журналистите от профилирани СМК (радио, 

телевизия, печатни медии, онлайн медии и портали) с икономическа насоченост; 

 Поддържане на месечен информационен бюлетин, който да бъде разпространяван в 

международни медии; 

 Разширяване и поддържане на профил на БАИ с цел привличане на ПЧИ в социалната 

мрежа LinkedI,Facebook, YouTube и Instagram; 

 Създаване на регистър на българите в чужбина на възлови позиции във 

високотехнологични и иновативни компании проявили готовност да се върнат в 

България; 

 Създаване на експертна карта на българите в чужбина, които да подпомагат 

развитието на компаниите на чуждестранните инвеститори в България. 

 

1.2. Конкретни дейности, отнасящи се за проактивен маркетинг: 

 Медийна кампания на България за промяна на облика и като инвестиционна 

дестинация; 

 Утвърждаване на страната като регионален хъб чрез откриване на финансови 

центрове на мултинационални компании и привличането на такива с транспортни 

мрежи и достъп до международните пазари. Провеждане на минимум 26 бр. Уебинари 

и срещи с  таргетирани компании, които в 5 годишната си бизнес програма планират 

разширяване/експанзия; 

 Организиране и провеждане на международни форуми в САЩ, Европа, Азия, 

официални посещения на БАИ и МИР на място с таргетирани компании от 

високотехнологични индустрии, които в 5 годишната си бизнес програма планират 

разширяване/експанзия; 

 Организиране на участието и представяне на България в световни инвестиционни 

събития в чужбина- 10 броя на годишна база. 

1.3. Дейности за привличане и насърчаване на инвестициите съгласно 

действащия ЗНИ, чл.11 б 
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 Активна Е-маркетингова (интерактивен и/или електронен маркетинг) дейност за 

популяризиране на възможностите за увеличаване на познаваемостта на България 

като атрактивно място за бизнес и инвестиции; 

 Печатни информационни материали за увеличаване на интереса от страна на 

чуждестранни и местни инвеститори за установяване на бизнес и за разширяване на 

съществуваща дейност; 

 Промоционални материали за  подобряване на координацията в работата с 

ръководителите на Службите за търговско-икономически връзки и ангажирането им 

за привличане на инвестиции;       

 Поддържане на страница в интернет с актуална информация за сертифицираните 

инвеститори; 

 Подобряване на инвестиционния климат чрез развитие на нормативната уредба и 

институционалната рамка в областта на инвестициите, подготовка на проекти на 

становища по нормативни актове и документи свързани с инвестиционната дейност. 

 

1.4. Участие в процеса по присъединяване на Република България към ОИСР по 

въпроси, свързани с инвестициите 

След приемане на „Преглед на инвестиционната политика на Република България“, по 

който работи екип на ОИСР, съвместно с дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ и 

специално създадена Междуведомствена работна група, се очаква България да се 

присъедини към Декларацията за Международните инвестиции и мултинационалните 

компании и да повиши статута си от „гост“ на „асоцииран член“ на Комитета по инвестиции. 

Изпълнението на тези дейности е заложено в Пътната карта за присъединяване към ОИСР, 

приета с РМС № 789/20.12.2017 г. и е една от необходимите стъпки по пътя към 

присъединяване на Република България към ОИСР. 

Предстоящи участия в работни органи и форуми на ОИСР: 

 Комитет по инвестиции (Investment Committee) – участие като „асоцииран член“ 

(associate); 

 Глобален форум за международни инвестиции (OECD Global Forum on International 

Investment).  

1.5. Сертифициране и насърчаване на инвестиционни проекти - координиране 

на дейностите за прилагане на разпоредбите за насърчаване на 

инвестициите по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и 

Правилника за неговото прилагане, като:  

 Издаване на сертификат за клас инвестиция, вкл. подготовка на материали за 

решения от Министерския съвет за приоритетните инвестиционни проекти;  

 Прилагане на финансовите и други мерки за насърчаване на инвестициите, вкл. 

подготовка на актове за внасяне в Министерския съвет. 

 Предоставяне на информационни и административни услуги на потенциални 

инвеститори и на получили сертификат за клас инвестиция, вкл. съдействие за 

решаване на проблеми на предприятия с чуждестранно участие, на чужденци във 

връзка с процедури по разрешаване на пребиваването в страната за извършени 

инвестиции и други информационно-аналитични дейности; 

1.6. Съдействие за постоянно пребиваване на чуждестранни граждани във 

връзка с изпълнение на инвестиционни проекти 

 Обработване на заявления във връзка с установяване на обстоятелства по Закона за 

чужденците в Р България и Закона за българското гражданство относно придобиване на 

разрешение за пребиваване в Р България и гражданство по натурализация. 

 

1.7. Индустриално сътрудничество и офсети 
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 Изготвяне на анализи и предложения, във връзка с изпълнението на компетенциите 

на министъра на иновациите и растежа, съгласно нормативната уредба, регулираща  

прилагането на индустриално сътрудничество и офсети; 

 Мониторинг на офсетни споразумения и договори за индустриално сътрудничество, 

в частта им контролирана от министъра на иновациите и растежа. 

3.  Ефективно насърчаване на инвеститорите посредством прилагане на 

финансовите мерки, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и 

Правилника за неговото прилагане (разходи по администрирани параграфи на 

програмата); Прилагане на „Програма за публична подкрепа за развитие на 

индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност“, 

Национален план за възстановяване и устойчивост 

Mерки съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за 

неговото прилагане: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата  

 Подготовка и внасяне на предложения в Министерския съвет за отпускане на 

средства за предоставяне на насърчителни мерки по ЗНИ и одобряване на проектите 

на споразумения/меморандуми и договори с Решения и Постановления на МС; 

 Контрол по изпълнението на споразумения/меморандуми и договори за прилагането 

на финансовите мерки, съгласно разпоредбите на ЗНИ, ППЗНИ и РМС. 

 

Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и 

подобряване на инфраструктурната им свързаност“: 

 Ще бъдат създадени условия за насърчаване на инвестициите посредством 

изграждане на довеждаща инфраструктура за индустриални паркове; 

 Предвидено е изграждането на няколко вида инфраструктура: довеждаща 

техническа инфраструктура, специализирана инфраструктура, социална 

инфраструктура, предвидена е възможност и за зелена и иновативна 

инфраструктура; 

 Предвидени са и средства за привличане и задържане на стратегически инвеститори 

в изградените индустриални зони чрез обособен за целта втори компонент 

„Скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация“ (безвъзмездна помощ за 

сертифицирани по ЗНИ инвеститори в индустрията). 

 

4. Изпълнение на Споразумението за европейска кооперираща държава 

между правителството на Република България и Европейската космическа 

агенция (ЕКА) 

През 2015 г. в Министерство на икономиката е подписано Споразумението за 

европейска кооперираща държава между правителството на Република България и 

Европейската космическа агенция, въз основа на което България придобива статута на 

европейска кооперираща държава. Съгласно споразумението България ще участва в 

програми и дейности на ЕКА, по Плана за европейските коопериращи държави (PECS). 

В съответствие с правила на ЕКА, в рамките на петгодишен период, България заплаща 

дължимата годишна вноска, в три последователни плащания, в съотношение: 40% до 31 

януари; 40% до 30 юни; 20% до 31 октомври. Поканата за тези плащания постъпва най-

малко 6 седмици, преди датите на падежа и е в размер на 1.375.007,22 евро (един милион 

триста седемдесет и пет хиляди и седем евро и деветдесет и два цента). 

След изтичане срока на споразумението, т.е. от 2022 г. България предстои да сключи 

споразумение за разширено сътрудничество в рамките на PECS или асоциирано членство, 

като увеличи финансовия си ангажимент до 10 000 000 за три-годишен период.  

Във връзка с това следва да се заложат средства за 2022 г., 2023 г. и 2024 г., с оглед 

подобряване на резултатите от сътрудничеството и повишаване на капацитета на 

българските участници за изпълнение на проекти по конкурсните процедури на ЕКА. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Информационни дни за българските предприятия относно провеждането на тръжните 

процедури на ЕКА за България; 
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 Членски внос за сътрудничество с ЕКА. 

 

5. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, програма „Конкурентоспособност 

и иновации в предприятията“ 2021-2027 и Програма за икономическа 

трансформация в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост 

 Подготовка, одобрение, измененение и отчитане на програмите; 

 Обявява процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;  

 Организира подбора на бенефициентите с БФП;  

 Управление, контрол, мониторинг и отчетност на сключените договори за 

безвъзмездна финансова помощ;  

 Финансово управление и плащания по договорите за безвъзмездна помощ;  

 Управление, контрол и мониторинг на споразуменията за прилагане на финансови 

инструменти. 

 

5.1. Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 

5.1.1. Подкрепа за иновации в предприятията за разработване и внедряване 

на нови продукти, процеси и бизнес модели в съответствие с 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация (процедури 

за предоставяне на БФП) 

 Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП, големи 

предприятия и клъстери за насърчаване на иновационната активност; 

 Дялови и квазидялови инвестиции, осигуряващи начален капитал, капитал за 

стартиращи предприятия и предприятия в ранна фаза на развитие. 

5.1.2. Инвестиции за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на 

факторите на производството 

 Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за технологично 

обновление, за развитие и укрепване на управленския капацитет на МСП и за 

развитие на клъстерите; 

 Дялови и квазидялови инвестиции за подпомагане на предприятия с висок 

потенциал за растеж. 

6. Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка 

полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП 

 Институционална подкрепа за позициониране на България като позната и 

предпочитана дестинация за инвестиции, както и за развитие на благоприятна 

бизнес среда. 

7. Подкрепа за МСП за осигуряване на оборотен капитал, инвестиционна 

подкрепа и поддържане на ликвидност с цел преодоляване на икономическите 

последствия от епидемичното разпространение на COVID-19 

 Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП за справяне 

с икономическите последици след избухването на епидемията от COVID-19; 

 Подкрепа с дългови инструменти за МСП с цел да запазят икономическата си 

активност по време на избухването на COVID-19 и в последващия период. 

8. Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на предприятията 

 Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и големи предприятия за 

подобряване на ЕЕ. 

9. Изграждане на междусистемни газови връзки  

 Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на на 

междусистемна газова връзка  България – Гърция и техническа помощ за 
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междусистемна газова връзка България-Сърбия. 

10. Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от 

пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката (REACT-EU) 

Средства за оборотен капитал за МСП под формата на безвъзмездни средства и 

гаранционен финансов инструмент (първи транш от 2021 г.) 

Инвестиции в МСП за енергийно ефективни технологии (втори транш от 2022 г.) 

В изпълнение на посочените мерки по ОПИК са обявени общо 19 процедури за БФП на 

конкурентен подбор, 22 процедури на директно предоставяне и 10 бюджетни линии с общо 

33 645 сключени договора. Понастоящем се извършват процедури по управление на 

посочените договори, които са в различна фаза на изпълнение. 

10.1. Мерки, финансирани по оперативна програма „Инициатива за малки и 

средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП) 

 Развитие на финансов инструмент за неограничени гаранции за предоставяне на 

капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово 

финансиране на допустими МСП. 

Периодът на отпускане на кредити по инструмента приключи, като в резултат от 

изпълнението се отчитат над 4 600 бр. кредита на над 4 000 МСП. Стойността на 

договорените средства в портфейла е 588,8 млн. евро, като 574,6 млн. евро са изплатени 

към крайните получатели на помощта. 

10.2. Мерки, финансирани по програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ 2021-2027 

10.2.1. Подкрепа за иновации и растеж 

 Процедури за БФП за повишаване на иновационната и инвестиционна активност 

на  предприятията; 

 Дялови и дългови инструменти за рисково финансиране в подкрепа на 

иновациите в предприятията; 

 Подкрепа за МСП за разработване и въвеждане на технологии от Индустрия 4.0, 

вкл. киберсигурност и поверителност на данните (дялови и дългови инсрументи, 

вкл. комбинация с грант); 

 Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния 

потенциал за развитие, развитие на предприемаческата екосистема, 

насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни 

инвестиции (подкрепа чрез БФП, ФИ, предоставяне на комплексни услуги за 

МСП). 

10.2.2. Подкрепа за преход към кръгова икономика 

 Подкрепа за МСП и големи предприятия за изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност, въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт 

и системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението (дългов фианнсов 

инструмент с грант); 

 Институционална подкрепа за осигуряване на интегриран подход за прилагане 

на мерки за енергийна ефективност; 

 Подкрепа за МСП за изпълнение на дейности в областта на кръговата икономика 

(БФП за мерките, които са свързани с иновации и дългов финансов инструмент 

за останалите); 

Общ бюджет на средствата по ПКИП от ЕФРР – 1 222 550 000 евро. 

През 2022 г. предстои одобрение на ПКИП от страна на ЕК и стартиране на първите 

процедури с БФП. 

През 2022 г. предстои подписване на финансово споразумение, с което да се възложи 
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управлението на средствата от ПКИП за финансови инструменти и БФП в една операция. 

След подписване на споразумението към структурата, която ще изпълнява инструментите 

могат  да бъде изплатена сума в размер до 30% от средствата по финансовото 

споразумение.  

10.3.  Мерки, финансирани по Програма за икономическа трансформация в 

рамките на Плана за възстановяване и устойчивост 

10.3.1. Фонд 1: Растеж и иновации 

Гаранционен инструмент за растеж 

Дялови инструменти за растеж (Growth & Impact Pillar) 

Процедура за предоставяне на БФП за технологична модернизация на 

предприятията  

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП 

Дялови инструменти за иновации (Innovation Pillar)  

Общ бюджет на средствата от ПВУ по фонд 1: 699 368 470 лв. 

10.3.2. Фонд 2: Зелен преход и  кръгова икономика 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на предприятията 

за придобиване на активи за инсталиране на системи за електрическа енергия от ВИ за 

собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на 

произведената енергия.  

Гаранционен  финансов инструмент за енергийна ефективност и възобновяема 

енергия (Climate Action Portfolio Guarantee)  

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в 

кръгова икономика в предприятията чрез въвеждане на кръгови модели на производство и 

потребление, стандартизиране в областта на околната среда.  

Общ бюджет на средствата от ПВУ по фонд 2: 521 250 043 лв.  

10.3.3. Фонд 3: Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова 

трансформация 

Дялови инструменти за инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация.  

Общ бюджет на средствата от ПВУ по фонд 2: 521 250 043 лв. 

Планирано е стартирането на повечето от мерките с безвъзмездни средства по ПИТ да 

започне през 2022 г. Изпълнението на финансовите инструменти по ПИТ ще бъде 

възложено на ЕИФ като подписването на договорните споразумения и стартирането на 

процедурите за заявяване на интерес от финансовите посреднициса също са предвидени 

за 2022 г. 

Общ бюджет на средствата от ПВУ по фонд 3: 58 674 900 лв. 

 

Договори по ДЕС - ЦУ  

Прогноза за 2022 год. 

1. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-

2020“ по проект“ „Катализиране на периферните и нововъзникващи 

региони на Европа за създаване и развитие на дигитални и иновационни 

екосистеми (CARPE DIGEM) 

 

     Планираните приходи по програмата  за 2022 г. са в размер на 15 700 лв. 

 

     Източниците на финансиране: 
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 Финансиране от  Европейския фонд за регионално развитие в размер на 15 700 

лв.  

 Разходи за 2022год., са в размер 16 500,00 лв. 

 

2. Програма за креативни действия за насочване на конкурентното развитие 

на малките и средните предприятия (CRAFTS CODE) 

     Източниците на финансиране: 

 Финансиране от  Европейския фонд за регионално развитие – 8 200 лв. 

 Разходи за 2022год., са в размер 3 600 лв. 

 

Прогноза за 2023 година 

1. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-

2020“ по проект“ „Катализиране на периферните и нововъзникващи 

региони на Европа за създаване и развитие на дигитални и иновационни 

екосистеми (CARPE DIGEM) 

     Планираните приходи по програмата  за 2023 г. са в размер на 21 400 лв. 

 

      Източниците на финансиране: 

 Финансиране от  Европейския фонд за регионално развитие в размер на 21 400 

лв. 

 Разходи за 2023 год., са в размер 21 400 лв.  

 

2. Програма за креативни действия за насочване на конкурентното развитие 

на малките и средните предприятия (CRAFTS CODE) 

     Източниците на финансиране: 

 Финансиране от  Европейския фонд за регионално развитие – 25 500 лв. 

 Разходи за 2023 год., са в размер 23 700 лв. 

 

 

ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г. 

 

Договор № BG 16FOP002-2.006-0001/17.01.2017г. „Повишаване качеството и 

количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“ обща стойност 

на договора 2 474 022 лв. с Изразходени са 1 117 550 лв. и остатък 1 356 472 лв. 

 

1) Дейност 1: Извършване/изготвяне на периодични проучвания/анализи/оценки за 

състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал 

(средно- и високотехнологични сектори) България - изпълнява се. 

2) Дейност 2: Надграждане и поддръжка на он-лайн платформа „Виртуален офис“ за 

нуждите на инвестиционния процес -  изпълнява се.  

3) Дейност 3: Организиране и провеждане на уебинари, предназначени за нуждите на 

настоящи и потенциални инвеститори, български малки и средни предприятия и 

местните и регионални власти – възложена, предстои изпълнение.  

4) Дейност 4: Подготовка на документация и възлагане на дейности по Закона за 

обществени поръчки - възложена и изпълнена.  

5) Дейност 5: Организация и управление на проекта – възложена, изпълнява се. 

6) Дейност 6: Одит на проекта – предстои.  

7) Дейност 7: Информация и комуникация на проекта – изпълнява се. 
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Договор № BG16RFOP002-2.006-0002/17.01.2017г. „Утвърждаване на България 

като успешна инвестиционна дестинация“ 7 305 128 лв. Изразходени са 2 263 

799 лв. и остатък 5 041 330  лв. 

 

1) Дейност 1: Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване 

на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни 

инвестиции от целеви сектори и държави; - възложена, изпълнява се.  

2) Дейност 2: Организиране и провеждане на промоционални кампании и 

инвестиционни събития/прояви в чужбина с цел привличане на инвеститори - 

предстои обявяване – обявена обществена поръчка, предстои възлагане и 

изпълнение. 

3) Дейност 3: Разработване на мултимедийни продукти - изпълнена.  

4) Дейност 4: Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за 

предвидените по проекта/ите обществени поръчки и осъществяване на контрол по 

изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки - възложена и 

изпълнена.  

5) Дейност 5: Организация и управление на проекта – възложена, изпълнява се. 

6) Дейност 6: Одит на проекта - предстои. 

7) Дейност 7: Информация и комуникация на проекта - в процес на изпълнение. 

 

Срокът на изпълнение на договорите е както следва: 

 по проект №1 е в изпълнение до м. 01 2022 г. 

 по проект №2 е в изпълнение до м. 06 2023 г. 

Организационни структури, участващи в програмата 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”; Дирекция "Насърчителни мерки и 

проекти" и Българска агенция за инвестиции, Дирекция „Инструменти за икономически 

растеж“ 

Отговорност за изпълнението на програмата 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, директорът на дирекция 

"Насърчителни мерки и проекти", изпълнителният директор на Българска агенция за 

инвестиции, директорът на дирекция „Инструменти за икономически растеж“ 

 



 

  37 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата   (в хил. 

лв.) 

№ 

Бюджетна програма Отчет Отчет 

Закон 

2022 

Проект Прогноза Прогноза 

7400.01.02 – „Насърчаване на инвестициите”  2019 г. 2020 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

(класификационен код и наименование на бюджетната програма) 
          

  1 2 3 4 5 6 7 

І. Общо ведомствени разходи: 0,00 0,00 35 488,20 20 525,20 15 412,10 15 412,10 

     Персонал 0,00 0,00 13 333,60 11 323,60 11 310,80 11 310,80 

     Издръжка 0,00 0,00 21 252,60 9 199,60 4 099,30 4 099,30 

     Капиталови разходи 0,00 0,00 902,00 2,00 2,00 2,00 

                

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 0,00 0,00 5 512,00 4 412,10 4 412,10 4 412,10 

     Персонал     1 310,80  1 310,80 1 310,80 1 310,80 

     Издръжка     3 299,30  3 099,30 3 099,30 3 099,30 

     Капиталови разходи     902,00  2,00 2,00 2,00 

                

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за 

 средства от ЕС 
0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 

     Персонал     12 022,80  10 000,00 10 000,00 10 000,00 

     Издръжка     17 953,30  1 000,00 1 000,00 1 000,00 

     Капиталови разходи             

  От тях за: *              

  1. ОП "Иновации и конкурентоспособност"     17 800,00  4 900,00 1 000,00 1 000,00 

  

1ОП Иновации и конкурентоспособност Дог№ BG 

 16FOP002-2.006-0001/17.01.2017г. „Повишаване качеството и количеството на 
услугите на потенциални инвеститори в България“   

            

  
Дог. № BG16RFOP002-2.006-0002/17.01.2017г. „Утвърждаване на България като 

успешна инвестиционна дестинация 
    2 156,00  1 168,00     
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  2. ОП "Инициатива за малки и средни предприятия"             

  3. ОП "Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятият"     10 000,00  10 000,00 10 000,00 10 000,00 

  

4. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-
2020“ по проект“ „Катализиране на периферните и нововъзникващи региони на 

Европа за създаване и развитие на дигитални и иновационни екосистеми 

(CARPE DIGEM).-ДЕС - ЦУ 

    16,50  21,40     

  
5. Програма за креативни действия за насочване на конкурентното развитие на 
малките и средните предприятия (CRAFTS CODE)- ДЕС-ЦУ 

    3,60  23,70     

                

  Администрирани разходни параграфи **             

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** 0,00 0,00 9000,00 9 000,00 22 299,70 22 299,70 

  ОПИК             

  Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите     9000,00  9 000,00 22 299,70 22 299,70 

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС** 
0,00 0,00 726 520,00 1 205 755,00 503 751,00 191 261,00 

  1. ОП "Иновации и конкурентоспособност"     237 705,00  142 000,00 0,00 0,00 

  2. ОП "Инициатива за малките и средни предприятия             

  3. REACT-EU     135 000,00  179 415,00 0,00 0,00 

  4. ОП "Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятият"     353 815,00  407 670,00 219 751,00 
121 261,00 

 5. Механизъм за възстановяване и устойчивост    476 670.00 284 000,00 70 000,00 

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0,00 0,00 735 520,00 1 214 755,00 526 050,70 213 560,70 

                

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 0,00 0,00 14 512,10 13 412,10 26 711,80 26 711,80 

                

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 0,00 0,00 771 008,20 1 235 280,20 541 462,80 228 972,80 

                

  Численост на щатния персонал     300  300 300 300 
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  Численост на извънщатния персонал             

*  Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според 
целта, основанието/характера им и източника на финансиране 
**     Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите. При изписването на наименованието 
на администрираните разходни параграфи не следва да се посочва наименованието на ЕБК 
За отчетните 2019 г. и 2020 г., както и за текущата 2021 г., наименованията на администрираните разходни параграфи следва 
да са еднозначни с утвърдените администрирани разходни параграфи от постановлението за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за съответната година и създадените такива на основание разпроредбите от ЗДБРБ за 
съответната година. 
За проектобюджета за 2022 г. и прогнозите за 2023 г. и 2024 г. предложенията за нови администрирани разходни параграфи 
следва да се основават на изизскванията на нормативни и администрирани актове. 
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