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Приоритетна ос 1 : Научни изследвания и технологично Приоритетна ос 1 : Научни изследвания и технологично 
развитиеразвитие



Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на 
центрове за върхови постижения“

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на 
центрове за компетентност“ 

Дейностите по двете процедури трябва да бъдат 
реализирани в тематичните области на ИСИС.  Обособени 

са четири компонента, които пряко кореспондират с 
тематичните области на ИСИС.



Компоненти



.

                                                                                           
       Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и 

развитие на центрове за върхови постижения“

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране
от страна на бенефициентите. Безвъзмездната

финансова помощ е в размер до 100% от общите
допустими разходи.



                                                                                                        
         Цел на изграждането на центровете за върхови 

постижения (ЦВП):

 да подпомогне повишаването на нивото и пазарната 
ориентация на научноизследователските дейности на 
водещите научни организации в България;

да подобри капацитета за реализиране на върхови 
постижения в областта на научните изследвания. 



Подкрепата за изграждане, развитие и/или модернизиране на Подкрепата за изграждане, развитие и/или модернизиране на 
центрове за върхови постижения ще допринесе за центрове за върхови постижения ще допринесе за 

преодоляване на недостига на конкурентни и международно преодоляване на недостига на конкурентни и международно 
признати научно-изследователски комплекси, отговарящи на признати научно-изследователски комплекси, отговарящи на 
изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на 

научните изследвания в областите на интерес за българската научните изследвания в областите на интерес за българската 
икономика – приоритетните области на Иновационната икономика – приоритетните области на Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). 



РАЗМЕРИ НА БФП ЗА ЦВПРАЗМЕРИ НА БФП ЗА ЦВП::



Разходи за Разходи за 
инфраинфра  

--структураструктура



1. Кандидати  (по отделно или в обединения) (1. Кандидати  (по отделно или в обединения) (ЦВПЦВП): ): 



2. Партньори (ЦВП):



Допустими дейности при изграждането на ЦВП:













Допустими целеви групи:Допустими целеви групи:



Допустими разходи

I. Разходи, свързани с дейности за изграждане и оборудване
на ЦВП (инвестиционни):

1. Разходи за закупуване на незастроен и застроен имот – до 10% от 
общите допустими разходи по проекта:

1.1. Разходи за закупуване на земя и/или придобиване на ограничени 
вещни права.

1.2. Разходите за покупка на застроен недвижим имот.



2. Разходи за подготвителни дейности, свързани с
изграждането/значителното модернизиране (на СМР) на ЦВП
и въвеждането му в експлоатация.

3. Разходи за изработване на инвестиционен проект и авторски 
надзор по време на строителството.

4. Разходи за СМР, свързани с изграждане/модернизиране на
ЦВП, включително обекти, съоръжения, сгради, системи,
инсталации, далекосъобщителни мрежи, техническа
инфраструктура, изпълнение на вертикална планировка и
други необходими за изграждането/модернизирането.



5. Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието.

6. Разходи за инвеститорски контрол/консултант по време на
строителството и въвеждане на строежа в експлоатация.

7. Разходи за закупуване и модернизация на оборудването,
необходимо за изпълнението на програмите за научни
изследвания.

8. Разходи за дълготрайни нематериални активи.



II. Разходи, свързани с провеждане на независими НИРД:

1. Разходи за разработването и приемането на:
- политика и правилник за интелектуалната собственост;
- политика и структура за експлоатация и комерсиализация на резултатите 
от научните изследвания;
- правилници за институционално прилагане на Европейската харта
на учените и на Кодекса за назначаване на изследователи на ЕК.

2. Разходи за възнаграждения на персонал на ЦВП с научна и техническа 
експертиза, необходим за изпълнение на дейностите по проекта.

3. Разходи за обучение на лаборанти, инженери и млади учени и за
специализации във водещите научни центрове в чужбина.



4. Разходи за командировки на персонала на ЦВП и изследователския 
екип по проекта.

5. Разходи за закупуване на материали и консумативи, използвани в
дейностите по проекта и научните изследвания.

6. Разходи за текуща поддръжка – до 5% от общите допустими
разходи по проекта.

III. Разходи, свързани с дейности с широко разпространение на
резултатите от научните изследвания:



1. Разходи за публикуване на научни статии.

2. Разходи за защита и поддържане на интелектуалната собственост.

3. Разходи за експлоатация и комерсиализация на резултатите от
научните изследвания.

4. Разходи за организиране на семинари и конференции,
разпространение на резултатите и други, при условие че те са пряко
свързани с проекта.



IV. Други видове допустими разходи:

1. Разходи за организация и управление – до 10 % от общите допустими 
разходи по проекта:

1.1. разходи за възнаграждения за лица, пряко ангажирани с дейности 
по управлението на проекта.

1.2. разходи за командировки.

1.3. административни разходи, свързани с управлението на проекта.



2. Разходи за невъзстановим ДДС (включва се в стойността на 
допустимите разходи за съответните стоки и/или услуги).

3. Разходи за застраховки на придобитите в резултат на
дейността дълготрайни материални активи за периода
до края на проекта

4. Разходи за одит.



Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и 
развитие на центрове за компетентност“ развитие на центрове за компетентност“ 

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране
от страна на бенефициентите. Безвъзмездната

финансова помощ е в размер до 100% от общите
допустими разходи.



                                                                                                                                                                                                                  
                                                            Цел на изграждането на центровете за Цел на изграждането на центровете за 

върхови постижения (ЦК):върхови постижения (ЦК):

 да подпомогне повишаването на нивото и пазарната 
ориентация на научноизследователските дейности на 
научните организации в България;

да подкрепи развитието на капацитета за научни 
изследвания и иновации, което от своя страна да открие 
възможности за нови партньорства с бизнеса и за 
създаването на нови предприятия.



Осигуряване на подкрепа за изграждането и Осигуряване на подкрепа за изграждането и 

модернизирането на дейността на научни комплекси от най-модернизирането на дейността на научни комплекси от най-

високо ниво, в които високо ниво, в които научните изследваниянаучните изследвания, , 

технологичното развитиетехнологичното развитие  и  и иновациитеиновациите  са  са напълно напълно 

интегрираниинтегрирани, в съответствие с най-добрите световни , в съответствие с най-добрите световни 

стандарти и практики. стандарти и практики. 



РАЗМЕРИ НА БФП ЗА ЦК:



Разходи за Разходи за 
инфраинфра  

--структураструктура



1. Кандидати  (по отделно или в обединения) (ЦК):1. Кандидати  (по отделно или в обединения) (ЦК):



2. Партньори 2. Партньори (ЦК):(ЦК):



Допустими дейности при изграждането на ЦК:















Допустими целеви групи:Допустими целеви групи:



Допустими разходи

I. Разходи, свързани с дейности за изграждане и оборудване
на ЦК (инвестиционни):

1. Разходи за закупуване на незастроен и застроен имот - до
10% от общите допустими разходи по проекта:

1.1. Разходи за закупуване на земя и/или придобиване на
ограничени вещни права.

1.2. Разходите за покупка на застроен недвижим имот.



2. Разходи за подготвителни дейности, свързани с
изграждането/значителното модернизиране (на СМР) на ЦК
и въвеждането му в експлоатация.

3. Разходи за изработване на инвестиционен проект и
авторски надзор по време на строителството.

4. Разходи за СМР, свързани с изграждане/модернизиране на
ЦК, включително обекти, съоръжения, сгради, системи,
инсталации, далекосъобщителни мрежи, техническа
инфраструктура, изпълнение на вертикална планировка и
други необходими за изграждането/модернизирането.



5. Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието.

6. Разходи за инвеститорски контрол/консултант по време на
строителството и въвеждане на строежа в експлоатация.

7. Разходи за закупуване и модернизация на оборудването,
необходимо за изпълнението на програмите за научни
изследвания.

8. Разходи за дълготрайни нематериални активи.



II. Разходи, свързани с провеждане на независими НИРД:

1. Разходи за разработването и приемането на:
- политика и правилник за интелектуалната собственост;
- политика и структура за експлоатация и комерсиализация на
резултатите от научните изследвания;
- правилници за институционално прилагане на Европейската харта
на учените и на Кодекса за назначаване на изследователи на ЕК.

2. Разходи за възнаграждения на персонал на ЦК с научна и
техническа експертиза, необходим за изпълнение на
дейностите по проекта.



3. Разходи за обучение на лаборанти, инженери и млади учени и за
специализации на изследователи и иноватори.

4. Разходи за разработване и въвеждане на: пилотни модели и
иновации, методологии за обучение и квалификация за работа в
съответната област на въздействие.

5. Разходи за обмен между екипа на проекта и водещи
технологични изследователски организации и фирми в Европа.



6. Разходи за командировки за участие в специализации,
международни конференции, тематично свързани със съответния
проект и за обмен на персонал между ЦК и водещи технологични
изследователски организации и фирми в Европа

7. Разходи за закупуване на материали и консумативи, използвани
в дейностите по проекта за изследователски и иновационни
дейности и за тяхната доставка

8. Разходи за текуща поддръжка – до 5% от общите допустими
разходи по проекта.



III. Разходи, свързани с дейности с широко разпространение на
резултатите от научните изследвания:

1. Разходи за публикуване на научни статии.

2. Разходи за организиране на семинари и конференции,
разпространение на резултатите и други, при условие че те са пряко
свързани с проекта.

3. Разходи за публичност и визуализация – до 0,5 % от общите
допустими разходи.



IV. Разходи, свързани с дейности по трансфер на знания, когато се 
извършват от научноизследователската организация или 
инфраструктура, или съвместно с научноизследователска 
инфраструктура, или от името на други такива субекти:

1. Разходи за защита и поддържане на интелектуалната собственост.

2. Разходи за експлоатация на резултатите научните изследвания, вкл. 
структура (звено) за трансфер на знания и технологии.



V. Разходи, свързани с дейности по осигуряване на
бизнес специализирани научноизследователски услуги,
които изискват специална научна експертиза на
операторите - до 20% от съответния общ годишен
капацитет на инфраструктурата:

1.Разходи за експлоатация и комерсиализация на резултатите от 
научните изследвания.



VI. Други видове допустими разходи:

1. Разходи за организация и управление – до 10 % от общите
допустими разходи по проекта:

1.1. разходи за възнаграждения за лица, пряко ангажирани с дейности 
по управлението на проекта;

1.2. разходи за командировки;

1.3. административни разходи, свързани с управлението на проекта.



2. Разходи за невъзстановим ДДС (включва се в стойността на 
допустимите разходи за съответните стоки и/или услуги).

3. Разходи за застраховки на придобитите в резултат на дейността 
дълготрайни материални активи за периода до края на проекта.

4. Разходи за одит.



Участие на бизнеса по Приоритетна ос 1 





 Срокът за подаване на проектните предложения и по двете Срокът за подаване на проектните предложения и по двете 
процедури е 23 януари 2017 г. , 19.00 ч.процедури е 23 януари 2017 г. , 19.00 ч.

 Продължителността на изпълнение на всеки проект не може да Продължителността на изпълнение на всеки проект не може да 
надвишава 72 месеца, считано от датата на сключване на договора надвишава 72 месеца, считано от датата на сключване на договора 
за БФП, но не по-късно от 31.12.2023 г.за БФП, но не по-късно от 31.12.2023 г.

 Информационните дни за потенциалните бенефициенти се Информационните дни за потенциалните бенефициенти се 
провеждат от  провеждат от  19 19 септември 2016 г.септември 2016 г.  до 30 септември 2016 г.до 30 септември 2016 г.

Важни срокове:



Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ  
кандидатите могат да искат разяснения по 

публикуваните документи в срок до три 
седмици преди изтичането на съответния 
срок за кандидатстване.  Разясненията 

могат да се искат в писмена форма чрез 
следната електронна поща infosf@mon.bg, 
като ясно се посочва наименованието на 

процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ.



http://sf.mon.bg
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