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Проект на указания за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”  

 

І. Размер на безвъзмездната помощ 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта в зависимост от 

категорията на предприятието-кандидат е както следва: 

Категория на предприятието-кандидат  
Максимален интензитет на безвъзмездната 

финансова помощ по проекта  

Микро и малки предприятия за дейности 
извън Югозападен район (NUTS2)  

До 70 % от общите допустими разходи по проекта 

Средни предприятия за дейности извън 
Югозападен район (NUTS2)  

До 60 % от общите допустими разходи по проекта 

Микро и малки предприятия за дейности 
в Югозападен район (NUTS2)  

До 45 % от общите допустими разходи по проекта 

Средни предприятия за дейности в 
Югозападен район (NUTS2)  

До 35 % от общите допустими разходи по проекта 

Минимален и максимален размер на помощта, в зависимост от категорията на предприятието - 

кандидат: 

Категория  
предприятие 

 
 
Размер на  
помощта 

Микро 
предприятия 

 

Малки 
предприятия 

 

Средни 
предприятия 

 

Минимален размер на помощта 
100 000 лв. 200 000 лв. 300 000 лв. 

Максимален размер на помощта  
500 000 лв. 750 000 лв.  1 000 000 лв. 

 

ВАЖНО: Безвъзмездната помощ по процедурата, заедно с договорената  за последните седем години 
безвъзмездна помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК към съответния краен срок за подаване на проектни 
предложения, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за 
средни предприятия. 
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Категории микро, малки, средни предприятия по смисъла на  чл. 3-4 от Закона за малки и средни 
предприятия в редакцията на Закона от бр.53 на ДВ/30.06.2007 г.).: 

Категория 
предприятие 
 

Средносписъчен брой 
персонал 
 

Годишен оборот Стойност на активите 

Микро До 10 души До 3 900 000 лв. До 3 900 000 лв. 
 

Малко До 50 души До 19 500 000 лв. До 19 500 000 лв. 
 

Средно До 250 души До 97 500 000 лв. До 84 000 000 лв. 
 

ІІ. Изисквания към кандидатите 

1. Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за 

кооперациите, и  

2. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни предприятия, и  

3. Да имат седалище в  Република България, и 

4. Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на 

обявяване на процедурата за подбор на проекти; 

5. Кандидатите трябва да са реализирали минималния размер нетни приходи от продажби 

общо за последните три приключили финансови години, посочен в насоките за 

кандидатстване за съответната категория предприятие; 

6. Да развиват основната си икономическа дейност в следните сектори / кодове съгласно 

Класификацията на икономическите дейности 2008 г.:  

 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: 
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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“ 

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“ 

ВАЖНО: Допълнително приоритизиране:  

 По процедурата ще се приоритизират проекти изпълнявани на територията на 

Северозападния район за планиране. 
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 По процедурата ще се приоритизират проекти, които включват дейности за 

внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес. 

III. Продължителност на проекта 

 Продължителността на всеки проект не може да надвишава 18 месеца. 

IV. Допустими дейности  

1. Дейности за подобряване на производствените процеси и/или 

2. Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите 

продукти и услуги, и/или 

3. Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или 

4. Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес. 

 

V. Допустими разходи   

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. 


