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BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ 

 с един краен срок до 21.05.2019 г. в 16:30 часа 

Целта на процедурата: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел 

повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. 
 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ/ БФП/ по процедурата е 75  мил. EUR  , разпределен 
както следва: 
 

  
Микро предприятия 

 
Малки предприятия Средни предприятия 

Високотехнологични и средно 
високотехнологични 

промишлени производства 

 
11 580 958.39 лева 

5 921 250 евро 
 

 
38 600 749.84 лева 

19 736 250 евро 
 

 
23 161 916.77 лева 

11 842 500 евро 
 

Интензивни на знание услуги 
6 845 893.96 лева 

3 500 250 евро 
5 541 844.30 лева 

2 833 500 евро 
2 280 986.74 лева 

1 166 250 евро 

Нискотехнологични и средно 
нискотехнологични 

промишлени производства 

11 441 605.50 лева 
5 850 000 евро 

28 457 326.50 лева 
14 550 000 евро 

18 775 968 лева 
9 600 000 евро 

Минимален и максимален размер на БФП за конкретен проект е както следва: 
Мин размер на заявената БФП Максимален размер на заявената БФП 

 
100 000 лева 

Микро и малки предприятия: 500 000 лева 

                          Средни предприятия: 750 000 лева 

                          Големи предприятия: 1 000 000 лева 

Интензитет на БФП: 
I.Елемент А – приложим режим „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 4, пар. 1, буква „а“ от Регламент на 

Комисията (ЕС) № 651/2014: 

Категория на предприятието 
Максимален интензитет на помощта за 

дейности 
извън ЮЗР (NUTS2)1 

Максимален интензитет на помощта за 
дейности 

в ЮЗР (NUTS2) 

Микро и малки предприятия 70 % 45 % 

Средни предприятия 60 % 35 % 

Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва а) левовата 
равностойност на 18 750 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван в Югозападен регион (NUTS2)2; б) левовата равностойност на 37 500 
000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван извън Югозападен регион (NUTS2).  
Коригираният размер на помощта, изчислен съгласно указанията на чл. 2, пар. 20 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, в случай че 
стойността на допустимите разходи на инвестиционен проект или на единен инвестиционен проект по чл. 14, пар. 13 от регламента, е над 
левовата равностойност на 50 000 000 евро. 

II. Елемент Б - приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 
Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности 

Микро, малки, средни и големи 

предприятия 
70% 

Общият размер на помощта „de minimis” не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) и съответно левовата 

равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от 

три бюджетни години. 
 

Допустими кандидати:  

- Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на 
законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;.  
- Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2015, 2016 и 2017г.). 

                                                           

1 Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България 
2 Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. Списъкът с регионите за 
планиране и областите, попадащи в тях са посочени в Приложение М. 
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- Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 
2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: 

 

Категория на предприятието 

 

Нетни приходи от продажби3 

 

Микро предприятие ≥ 210 000 лева 

Малко предприятие ≥ 750 000 лева 

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева 

- Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на 
малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната 
технологична интензивност, както следва: 
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“ 
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“4 
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“ 

                                                           

3 Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от приходната част на 
Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години. 
4 Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети, получени от индустриалната 
преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е 
недопустимо по настоящата процедура. 
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Допустими партньори:  Неприложимо  

Допустими проекти 

- 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; 

• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект; 

- Един проект може да попада САМО В ЕДНА от посочените по-горе категории първоначални инвестиции. В случай че даден 
проект, който се изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, се отнася едновременно към 
повече от една категории първоначални инвестиции, то кандидатът следва да определи една от тях като водеща. 
- Проектите следва да се изпълняват само на територията на Република България 
Допустими дейности 

- Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите. 

Придобитите инвестиции ДМА и ДНА в рамките на тази дейност може да са насочени към: 
- подобряване на производствените процеси; 
- намаляване на производствените разходи; 
- подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).  

ВАЖНО: Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. и за собствено потребление,  не могат да получат 
финансиране по режим „регионална инвестиционна помощ". В случай че такива са необходими за реализирането на 
проекта, същите могат да бъдат заявени само в рамките на проекти, изпълнявани под режим „de minimis”.   
Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години след изпълнението на проекта. 

Допустими разходи 

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на дълготрайни активи, кандидатът 

следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна 

инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена цена от производителя/първия доставчик. 

1)Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), 
необходими за изпълнението на проекта. 

ВАЖНО: Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на 

оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи, посочени в 
бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). В случай че са посочени в отделни редове в бюджета на 
проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета.  
 
2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни 
нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв. 
ВАЖНО: За да са допустими разходите за дълготрайни активи по т. 1 и т. 2 следва същите да водят до подобряване на 

производствения капацитет на кандидата. 

Приоритет ще бъде даден на проекти, които: 

1. проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и/или се изпълняват на територията на определени 

области в страната (изрично посочени в критерий IV, 1 „Регионална приоритизация на проекти“ от Критериите за 

техническа и финансова оценка 

2. проекти на кандидати, които нямат опит в участието в процедури по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013  (ОПРКБИ) и/или ОПИК; 

3. проекти, които се изпълнява в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация (ИСИС). 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата 
на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ. 
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Критерии за оценка на проектните предложения и относителната им тежест: 

Критерии Макс. брой 

точки 

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта  40 

1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 2017 г. и стойността на заявените общи 

допустими разходи по проекта 
7 

2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) 6 

3. Претеглен марж на печалбата (2015, 2016 и 2017 г.) 5 

4. Претеглена брутна добавена стойност (2015, 2016 и 2017 г.) 6 

5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2015, 2016 и 2017 г.) 6 

6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.) 5 

7. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) 5 

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти  6 

1. Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и 2017 г.) 6 

III. Ефект от изпълнението на проекта5   29 

1. Вътрешна норма на възвръщаемост6 (N, N+1, N+2) 5 

2. Нарастване на нетните приходи от продажби/заявената обща стойност на проекта  8 

3. Нарастване на производителността (N+1, N+2) 8 

4. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2) 8 

IV. Приоритизиране на проекти 13 

1. Регионална приоритизация на проекти 6 

2. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК 5 

3. Съответствие с ИСИС 2 

V. Реалистичност на разходите по проекта 5 

1. Реалистичност на разходите по проекта 5 

Общ брой точки 93 

Проектните предложения, получили минимум 55.8 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно 
получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от категорията на предприятието-кандидат (1.микро 
предприятия; 2. малки предприятия; 3. средни предприятия). За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането 
до покриване на размера на бюджета за съответната категория предприятия, определен в т. 8 от Условията за кандидатстване. В случай че 
дадено проектно предложение получи „0“ точки по по критерий 3 от раздел III „Ефект от изпълнението на проекта“, проектното предложение се 
отхвърля.В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по критерий 1 от раздел V „Реалистичност на разходите по проекта“, 
проектното предложение се отхвърля. 

 

                                                           

5 При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид, че 2017 г. е последната приключила година,  
N, N+1, N+2 са прогнозни години, при които N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта. 
6 Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR). 
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Финансово изпълнение на проектите и плащане 
Вариант 1 (с авансово плащане, междинни и окончателно плащане):  
Бенефициентите по настоящата процедура имат право да получат авансово плащане като представят искане за плащане 
по договор за безвъзмездна финансова помощ . Авансовото плащане може да бъде в размер до 40% от общия размер на 
безвъзмездната финансова помощ. Условие за неговото извършване е предоставянето от страна на бенефициента на 
банкова гаранция покриваща пълния размер на исканата авансова сума, Финансова идентификационна форма и 
декларация за банкова сметка (с цел удостоверяване на задължението на бенефициента да използва сумата по авансовото 
плащане единствено за целите на проекта)..  

След представяне на посочените документи Управляващия орган превежда размера на авансовото плащане по банкова 
сметка на бенефициента, открита за целите на проекта. Бенефициентът може да използва средствата по тази сметка 
съгласно условията, определени в договора за откриването й. Бенефициентът има право на междинни плащания. За да 
получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи доказателствени документи, които удостоверяват 
изпълнението на отчитаните дейности/действия и изразходването на средствата. Документите се проверяват, разходите 
се верифицират и на бенефициента се изплаща тази част от изразходваните средства, която отговаря на процента на 
безвъзмездната финансова помощ, посочен в договора.  
Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърля 95% от стойността на безвъзмездната 
финансова помощ.  
Размерът на окончателното плащане се изчислява след приключване на проекта, одобряване на финалния технически и 
финансов отчет, като се приспаднат сумите по отпуснатите авансови и междинни плащания.  
 

Заявяването на авансово плащане от страна на бенефициентите не е задължително. 
 

Вариант 2 (само междинни плащания и окончателно плащане):  
В този случай бенефициентът първоначално заплаща всички разходи по изпълнение на проекта за определен период. За 
да получи исканата сума за междинно плащане, бенефициентът трябва да представи за одобрение междинен технически 
и финансов отчет. Отчетът трябва да съдържа доказателствени документи, които удостоверяват изпълнението на 
отчитаните дейности/действия и изразходването на средствата. Документите се проверяват, разходите се верифицират и 
на Бенефициента се изплаща тази част от изразходваните средства, която отговаря на процента на безвъзмездна 
финансова помощ, посочена в договора. Общият размер на междинните плащания не може да надхвърля 95% от 
стойността на безвъзмездната финансова помощ. Размерът на окончателното плащане се изчислява след приключване на 
проекта, одобряване на финалния технически и финансов отчет като се приспаднат сумите по отпуснатите междинни 
плащания.  
 

Вариант 3 (само окончателно плащане):   
Окончателното плащане в размер на общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, изчислена като се приложи 
процента, посочен в чл. 3.2 от Договора за безвъзмездна финансова помощ към общите верифицирани разходи. То се 
извършва след одобрението на финалния отчет, в съответствие с чл. 2.6 и чл. 2.7 от Общите условия към финансираните 
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ договори, придружен с искане за плащане, подадено по 
образец в срока и при условията на ДНФ № 1/01.07.2014 и ДНФ № 2/01.07.2014 г. 

 В случай че бенефициентът избере Вариант 1 или Вариант 2, т.е. в случаите, когато плащането на безвъзмездната финансова помощ ще се 
извърши на няколко вноски (траншове), помощта и допустимите разходи следва да бъдат сконтирани до съответната стойност към момента 
на предоставянето на помощта, при използване на референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните помощи, приложим към 
датата на предоставяне на помощта в съответствие с чл. 7, ал. 3 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.  

Мерки за информиране и публичност 
Всички бенефициенти трябва да прилагат подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на 
Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

Бенефициентите са длъжни да упоменат финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие  чрез 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 в информацията, изготвяна и предоставяна във 
връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички 
други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. Във всички обяви и публикации, свързани 
с изпълнението на проекта, бенефициентът е длъжен да оповести, че проектът е получил финансиране от ЕФРР чрез ОПИК. 
По време на изпълнението на даден проект бенефициентът информира обществеността за получената от ЕФРР подкрепа 
като: 

а) включва на интернет страницата си, когато такава съществува, кратко описание на проекта, пропорционално на 
равнището на подкрепа, включително на неговите цели и резултати, и откроява финансовата подкрепа от ЕС; 

б) поставя минимум един плакат с информация за проекта (поне размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа 
от ЕС, на видно за обществеността място, като например входа на сграда. 



Консултиране по финансиране, управление/администриране на активни проекти  

по ОП по  Структурни фондове на ЕС   
 Изготвяне на проектни предложения по ОПИК 2014-2020, ОП РЧР 2014-2020,  

ОП РЗР 2014-2020, АХУ, национални програмни схеми на подпомагане и  

други донорски програми 
 Управление/административно и счетоводно/  на одобрени проектни предложения   
 

 

Не по-късно от три месеца след приключването на даден проект бенефициентът поставя постоянна табела или билборд 
(които заместват плаката) с големи размери на видимо за обществеността място за всеки проект, който изпълнява 
следните критерии: 

а) общата публична подкрепа за проекта надхвърля 500 000 евро; както и 

б) проектът се състои в закупуване на физически предмет (материален актив) или във финансиране на инфраструктура или 
на строителни работи. 

ВАЖНО: Неспазването на правилата за визуализация може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на 
извършените по проекта разходи. 
 
 
Желаем успех на всеки потенциален кандидат!  
 
За връзка с АНДОЛИТО Консулт Б-я ЕООД: 
град Пловдив, ПК 4000 
улица Емил Де Лавеле № 2 ет.1 
телефон/факс  +359 32 66 31 91, GSM +359 887 869568 
 

фирмена страница  www. andolito.com  
e-mail адреси           andolito.consult@gmail.com, andolito.consult@b-trust.org 
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