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РЕЗЮМЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 

‘ Подобряване на производственият капацитет в МСП ‘ 

 

 Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата: 

  

Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ 

Средства от Европейския фонд 

за регионално развитие 
Национално съфинансиране 

293 374 500 левa 249 368 325 лева 44 006 175 лева 

150 000 000 евро 127 500 000 евро 22 500 000 евро 

 

 Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет 

в зависимост от технологична интензивност на секторите на 

икономическа дейност: 

 Микро предприятия  Малки предприятия  Средни предприятия  

Високотехнологични и 

средно 

високотехнологични 

промишлени 

производства 

 

14 688 725 лева 

7 500 000 евро 

 

 

 

51 340 537.5 лева 

26 250 000 евро 

 

80 677 987.5 лева 

41 250 000 евро 

 
Интензивни на знание 

услуги 2 933 745 лева 

1 500 000 евро 

10 268 107.5 лева 

5 250 000 евро 

16 135 597.5 лева 

8 250 000 евро 

Нискотехнологични и 

средно 

нискотехнологични 
11 734 980 лева 

6 000 000 евро 

41 072 430 лева 

21 000 000 евро 

64 542 390 лева 

33 000 000 евро 
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 Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ за конкретен проект: 
 

 

 Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в 

зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото 

на изпълнение на проекта: 

 

Категория на предприятието 
Максимален интензитет на 

помощта за дейности извън ЮЗР 

Максимален интензитет на 

помощта за дейности в ЮЗР 

Микро и малки предприятия 
70 % 45 % 

Средни предприятия 
60 % 35 % 

 

 

I.Критерии за допустимост на кандидатите за БФП 
1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите; 

2. Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни предприятия; 

3. Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) 

преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти; 

 

                        Категория предприятие 

          Размер на помощта 

Микро 

предприятия 

Малки 

предприятия 

Средни 

предприятия 

Минимален размер на помощта при 

кандидатстване 
100 000 лева 200 000 лева 300 000 лева 

Максимален размер на помощта 500 000 лева 750 000 лева 1 000 000 лева 
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4.Да развиват своята основна икономическа дейност в някой от изброените по-долу 

КИД: 

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства: 

С20 „Производство на химични продукти“ 

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“  

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти“  

С27 „Производство на електрически съоръжения“ 

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ 

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ 

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“ 

 

Интензивни на знание услуги: 

J58 „Издателска дейност“ 

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване 

на музика“  

J60 „Радио- и телевизионна дейност“  

J61 „Далекосъобщения“ 

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ 

J63 „Информационни услуги“ 

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства: 

С10 „Производство на хранителни продукти“ 

С11 „Производство на напитки“ 

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ 

С14 „Производство на облекло“ 

mailto:canka.cvetanova@jvpro.eu


   
 „Подобряване на производственият капацитет в МСП” 

 

Джей Ви ПроКонсултинг ООД, София 1000, ул. Пейо Яворов, ет.3, офис 6,  
Моб.тел+359882744771 
e-mail: office@jvpro.eu 

 

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи 

без косъм“ 

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без 

мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ 

 

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ 

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ 

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ 

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ 

С24 „Производство на основни метали“ 

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ 

С31 „Производство на мебели“ 

С32 „Производство, некласифицирано другаде“ 

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“. 

 

5. Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три 

приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на 

предприятието-кандидат, както следва: 

 

Категория на предприятието 

 

Нетни приходи от продажби
1
 

 

Микро предприятие 

 

≥ 250 000 лева 

Малко предприятие ≥ 1 000 000 лева 

Средно предприятие ≥ 6 000 000 лева 
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II. Допустими  разходи по процедурата:  

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

представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението 

на дейностите по проекта ; 

2.  Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за 

изпълнението на дейностите по проекта. 

III.Краен срок за подаване на проектните предложения: 

1. Първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е 

30 юни 2015 г.- за проектни предложения САМО от кандидати с код на  

основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и 

средно нискотехнологичните  промишлени производства. 
 

2. Вторият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е 

31 август 2015г. – запроектни предложения САМО от кандидати с код на 

основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и 

средно високотехнологичните  промишлени производства. 
 

3. Третият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е 

30 октомври 2015г.-  за проектни предложения САМО от кандидати с код на 

основна икономическа дейност в секторите наинтензивните на знание 

услуги. 
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