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Основни параметри на процедурата (1/2) 
 

 

 Процед
ура 

 

• Подобряване на производствения капацитет в МСП 

• Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП 

• Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП “  

Цел 

• Подобряване на производствения капацитет на МСП с цел 
повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на 
експортния им потенциал 

Бюджет 

• 146 687 250 лв. (75 000 000 евро), разпределени както следва: 
• Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства 

(50 %) 

• Интензивни на знание услуги (10%) 

• Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства 
(40%)  
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Основни параметри на процедурата (2/2) 

 

Режим на държавна/минимална помощ 

        

 

 

 

 • Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014  

 

Вариант 1 за изпълнение на проекта 

• Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 

Вариант 2 за изпълнение на проекта 
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Критерии за подбор на операции (1/7) 
 

•Търговци по смисъла на ТЗ или ЗК или еквивалентно 

лице по смисъла на законодателството на държава-

членка на ЕИП 

•Микро, малки и средни предприятия по смисъла на  

чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Приложение I на Регламент 

(ЕС) № 651/2014 

•Минимум три приключени финансови години (2015, 

2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване 

•Реализирали са минимален размер нетни приходи от 

продажби за последните три приключили финансови 

години (2015, 2016 и 2017 г.), посочен в Условията за 

кандидатстване за съответната категория предприятие 

Допустими 
кандидати 

1/3 
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Критерии за подбор на операции (2/7) 
 

•Да развиват своята основна икономическа дейност 

в една от определените в НСНМСП 2014-2020 групи 

сектори на икономическа дейност съгласно тяхната 

технологична интензивност: Високотехнологични и 

средно високотехнологични промишлени 

производства; Интензивни на знание услуги; 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични 

промишлени производства 

Допустими 
кандидати 

2/3 
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Критерии за подбор на операции (3/7) 
 

•Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на 

основна икономическа дейност; 

•Да не попадат в забранителните режими на 

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 

2014 година / Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) 

№ 1301/2013 и ЗУСЕСИФ. 

Допустими 
кандидати 

3/3 
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 Допустими 
проекти 

1) Следва да водят до постигане целта на процедурата 

2) Да са в съответствие с хоризонталните политики, 

залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 

на Европейския парламент и на Съвета 

3) В случай че се изпълняват при условията на режим 

„регионална инвестиционна помощ“ допустими за 

подкрепа са само проектни предложения, които имат за 

свой основен предмет осъществяването на една от 

следните първоначални инвестиции в материални и 

нематериални активи: 

•   създаване на нов стопански обект;  

• разширяване на капацитета на съществуващ стопански 

обект или 

• основна промяна в целия производствен процес на   

съществуващ стопански обект. 

Критерии за подбор на операции (4/7) 
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Допустими 
дейности/
разходи 

 

 

Допустими дейности: 

1. Дейност за подобряване на производствения капацитет на 

кандидатите; 

 

Допустими разходи: 

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, 

представляващи ДМА, необходими за изпълнението на проекта; 

2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер, (вкл. за 

неговото разработване), представляващи ДНА, необходими за 

изпълнението на проекта – до 200 000 лв.  

 

Критерии за подбор на операции (5/7) 
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Минимален размер на 
помощта 

 

100 000 лв. 
 

 

 

Максимален размер на 
помощта 

Максимална продължителност на проектите - 12 месеца 

Критерии за подбор на операции (6/7) 
 

микро - 500 000 лв. 
 

малки - 750 000 лв. 
 

средни - 1 000 000 лв. 
 

 

 

 



10 

 

 Интензитет на помощта за кандидатите при режим „регионална 
инвестиционна помощ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интензитет на помощта при режим „de minimis”  – до 70% 

 

 

Критерии за подбор на операции (7/7) 
 

 
Категория предприятие 

 
% 

микро и малки предприятия за дейности извън Югозападен район 70% 

средни предприятия за дейности извън Югозападен район 60% 

микро и малки предприятия за дейности в Югозападен район 45% 

средни предприятия за дейности в Югозападен район 35% 
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Методология за подбор на операции (1/4) 
 

 

 Вид процедура за предоставяне на БФП -  процедура на подбор на проекти 

съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

 

 Краен срок за кандидатстване – един  краен срок за кандидатстване. 

Минималният срок за подаване на проектни предложения е 150 дни от датата на 

обявяване на процедурата за подбор на проекти 

 

 Очаквани резултати 

Повишаване на конкурентоспособността на МСП и по-успешно присъствие на МСП на 

национални и външни пазари чрез: 

— увеличаване обема на произведена продукция; 

— оптимизиране на производствения процес; 

— постигане на по-висока производителност; 

— намаляване на производствените разходи; 

— подобряване на предлаганите продукти. 
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Критерии 
за 

техническа 
и 

финансова 
оценка 

Методология за подбор на операции (2/4) 
 

 

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата            

преди изпълнението на проекта 

- Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2015, 

2016 и 2017 г. и стойността на заявените общо допустими 

разходи по проекта 

- Претеглен коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 

2017 г.) 

- Претеглен марж на печалбата (2015, 2016 и 2017 г.) 

- Претеглена брутна добавена стойност (2015, 2016 и 2017 г.) 

- Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2015, 2016 

и 2017 г.) 

- Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015, 

2016 и 2017 г.) 

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти 
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Критерии 
за 

техническа 
и 

финансова 
оценка 

Методология за подбор на операции (3/4) 
 

 

 

III. Ефект от изпълнението на проекта 

-   Вътрешна норма на възвращаемост (N, N+1, N+2) 

- Нарастване на нетните приходи от продажби/заявена обща 

стойност на проекта 

- Нарастване на производителността (N+1, N+2) 

- Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие 

инвестицията по проекта (N+1, N+2) 

IV. Приоритизиране на проекти 

- Регионална приоритизация на проекти 

- Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК 

- Съответствие с ИСИС 

V. Реалистичност на разходите по проекта 
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Методология за подбор на операции (4/4) 
 

 

 

 

 

• Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП;  

• Производителност на МСП 

 

• Брой на предприятията, получаващи подкрепа; 

• Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни  средства;  

• Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни средства). 

 

 

 

• Нарастване на нетните приходи от продажби; 

• Нарастване на производителността; 

• Изменение на средните генерирани приходи от износ. 

 

 



Обществено обсъждане: 
 

 
 

 

В периода 22.10.2018 - 01.11.2018 г. бе проведено 
общественото обсъждане на документацията по 
процедура за подбор на проекти „Подобряване на 
производствения капацитет в МСП“, в рамките на 
което бяха получени 41 коментара. 

 
   



Методология и критерии за подбор на операции 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  16 

Предложение за Решение на КН 

 

Одобрява предложения проект на Mетодология и критерии 

за подбор на операции по процедура „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ в рамките на 

Инвестиционен приоритет  2.2, Приоритетна ос 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 

 


