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Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 

Тематична цел 
ТЦ3 Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и 

възможности за създаване на местен бизнес 

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

ИП Инвестиционен приоритет: „Капацитет за растеж на МСП” 

Специфична цел Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП. 

Код и 

наименование 

на мярката 

19 – ОПИК - ППК - ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В 

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цели на мярката 

Основна цел на мярката е да допринесе за повишаване на производителността 

 на малките и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ „Луковит-Роман“  

чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и  

създаването на устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на 

 местното население и възможности за повишаване на доходите му. 

Цел на мярката е ускоряване на темпа на растеж (осигуряване на „догонващ растеж) 

и увеличаване на експортния потенциал на местните МСП.  

Съответствие с 

приоритетите на 

програмата, в 

т.ч. цел и 

принос към 

определената 

специфична цел 

Мярката се реализира като част от мерките за подкрепа, съгласно Тематична цел 3 

„Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности 

за създаване на местен бизнес“ по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет 

за растеж на МСП“ и по-конкретно на Специфична цел: Повишаване  

на производителността и експортния потенциал на българските МСП от  

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК).  

Тя е основен инструмент за изпълнение на целите за постигане на  

устойчив икономически растеж, създаване на нови работни места, повишаване 

на производителността и постигане на конкурентни предимства за местната 

икономика и е в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на малките 

и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП).  

Съответствие с 

идентифициран

ите проблеми на 

територията 

Подпомагането по мярката на територията на МИГ „Луковит и Роман“ е насочено  

към повишаване на конкурентоспособността на местната икономика,  

повишаване производителността и ефективността на предприятията и факторите  

на производство, развитие на благоприятна бизнес среда чрез инвестиционна  
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подкрепа на МСП за технологично обновление, диверсификация и  

алтернативни дейности за постигане на ефективна организация на цялостната 

дейност, създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност и осигуряване 

на заетост на местното население.  

Специфика по отношение на обхванатата територия:  

По данни на НСИ на територията на общини Луковит и Роман функционират 

14 малки предприятия от допустимите сектори, 

съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните  

предприятия 2014-2020 (НСНМСП).  

Сектори, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за 

насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020: 

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 производства3: 

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“ 
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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: Проектите, реализирани в тематичната област, следва да са в съобразени 

с демаркацията с ПРСР и ОПМДР и ограниченията за предприятията от 

секторите на рибарството и аквакултурите, първично производство на 

селскостопански продукти, преработката и продажбата на селскостопански 

продукти. 

 

Мярката допринася за решаване на част от проблеми - инвестиции в нови  

технологии и мощности, както и провеждане на инициативи и дейности,  

ориентирани към осигуряване на заетост. 

Целева група и 

идентифициран

и проблеми, 

които мярката 

адресира 

С оглед демаркацията с ПРСР 2014-2020 по настоящата операция 

 целевата група/допустими бенефициенти са малки и средни предприятия 

 от територията на МИГ, осъществяващи дейност в секторите, изведени 

 като приоритетни съгласно НСНМСП.  

По мярката са недопустими стартиращи /новосъздадени/ предприятия. 

 

Идентифицирани са следните проблеми на местните МСП:  

 Ниско ниво на иновативна специализация и неусвоен потенциал  

за производства с добавена стойност;  

 Недостатъчен финансов ресурс за общи производствени инвестиции и  

технологично обновяване на материалната база;  

 Трудно адаптиране към европейски и международни знания и технологии. 

  

 Наличните производства са с ограничено видово разнообразие, което  

поражда необходимостта от инвестиционна подкрепа за диверсификация  

и алтернативни дейности. 

Допустими 

типове 

бенефициенти/ 

получатели 

Кандидатите трябва да: 

Важно!!! Предприятия, регистрирани и опериращи на територията на  

общините Луковит и Роман. 

1. са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.  

2. отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона 

 за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014. 

3. имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване  

на процедурата за подбор на проекти. 

4. са с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите 
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дейности (КИД - 2008) в една от посочените групи сектори  

на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност.  

Допустими 

дейности 

Общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за 

растеж чрез ефективно и ефикасно използване на факторите на производство и чрез 

изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и 

международни знания и технологии. 

Дейностите ще допринесат за повишаване на производителността, ефективното и 

ефикасно използване на факторите на производство(човешки капитал, природни 

ресурси и технологии), подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в 

дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични 

решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне 

на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и 

диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията 

и достъп до пазари. Подобряване на ефективността в предприятията и тяхната 

конкурентоспособност чрез внедряване на нови технологии/ практики/ методи/ системи 

за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, 

въвеждане на добри практики/ технологични методи/ технологии/ процеси за 

намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, 

оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и 

др.  

Иновативни 

подходи при 

решаването на 

идентифициран

ите проблеми на 

целевите групи, 

вкл. иновативни 

за територията 

подходи 

Подобряването на производствените процеси на МСП чрез внедряване на  

нови материални и нематериални активи ще бъде иновативно по отношение  

на интегрирания подход на самата Стратегия за ВОМР – чрез инвестиции за  

въвеждане на нови процеси, продукти и технологии в съчетание с инвестиции в 

човешкия капитал.  

Мярката ще допринесе за преодоляване на проблемите по отношение на инвестиции 

за внедряване на нови технологии в производствените процеси, оптимизиране  

на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност,  

повишаване на ефективността в предприятията, постигане на  

по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и 

разнообразяване на продуктовия асортимент.  

Иновативността ще се състои и във въвеждане на добри практики/ технологични 

методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни  

ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини 

и производствените отпадъци, регенериране и др. 

Бюджет 
Общият размер на бюджета по мярката е левовата равностойност на 1 000 000 

евро или 1 955 800 лв. 

Интензитет на 

финансовата 

помощ 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта в 

зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:  

 За малки предприятия – 90 % 

 За средни предприятия – 80 % 
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Финансови 

параметри на 

проектите 

Минимален размер на проект 30 000 лв. 

Максимален размер на допустимите разходи по проект е до левовата 

равностойност на 200 000 евро (391 166 лв.) 

Категории 

разходи/ 

Допустими 

разходи 

Категориите допустими и недопустими разходи се определят на база на 

изискванията на Глава 5, Раздел I от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), приложимите 

подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 

фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1083/2006 на Съвета.  

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 

Разходите се считат за допустими при условията на чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ. 

Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за 

допустимост на разходите за съответния програмен период. 

ВАЖНО! На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за 

проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди 

подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали 

всички свързани плащания са извършени от него. 

Очакван принос 

Очакваният принос от прилагането на мярката на територията на „МИГ Луковит-

Роман“ е свързан с повишаване ефективността на МСП, подобряване на 

конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт, както и допринася за 

постигане целите на ОПИК.  

Обхват на 

мярката 

Мярката е насочена към предоставянето на подкрепа на МСП за въвеждане на нови 

процеси и технологии в производствените процеси като основен фактор за създаване 

на продукти и услуги с висока добавена стойност, установяване на трайни  

конкурентни предимства и постигане на устойчиво присъствие на пазарите. 

Критерии за 

оценка и тяхната 

тежест 

 

ОБЩИ КРИТЕРИИ за оценка на проектните предложения 60 

 

 I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди 

изпълнение на проекта  
 

19 

1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви, данъци и 

амортизации – EBITDA за три финансови години 

6 
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2. Производителност на кандидата за три финансови години 4 

3. Приходи от износ за три финансови години 2 

4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за три 

финансови години на кандидата и стойността на заявените общи 

допустими разходи по проекта 

5 

5. Коефициент на задлъжнялост спрямо последната финансова година 2 

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и 

управление 

6 

1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните три финансови 

години 

4 

2. Внедрени машини/стандарти/системи за управление 2 

III. Ефект от изпълнението на проекта 10 

1. Вътрешна норма на възвръщаемост (N, N+1, N+2, N+3) 2 

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

 

3 

3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на 

инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3) 

2 

4. Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, 

N+2, N+3) 

3 

IV. Приоритизиране на проекти 15 

1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС 3 

2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които 

допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата 

и приспособяване към тях 

6 

3. Устойчиво развитие 6 

V. Бюджет и ефективност на разходите 10 

1. Реалистичност на разходите по проекта 4 

2. Реалистичност на плана за действие по проекта 2 
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3.Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и 

ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за местно 

развитие 

4 

VI. Допълнителни специфични критерии към СМР: 40 

Създадени нови работни места: 

 до 2 бр. – 10 точки 

 до 5 бр. – 20 точки 

 

Намаляване на водопотреблението и/или енергопотреблението на 

подкрепените предприятия и/или намаляване на енергоемкостта на 

производството  

10 

Проектът въвежда добри практики/ технологични методи/ технологии/ 

процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни 

технологии, оползотворяване на вторични суровини и 

производствените отпадъци, регенериране и/или намалява 

количеството отпадъци, предвидени за депониране 

10 

Максимален брой точки 100 
 

 

 


