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Мярка 12: Капацитет за растежа на МСП
Описание на целите:
Целта на мярката е постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна
конкурентоспособност на българските МСП, с оглед повишаване на производителността и
експортния им потенциал. Особен акцент се поставя върху качеството на продуктите и
услугите на предприятията, потенциала им за реализиране на по-високи резултати във
веригата на формиране на добавена стойност и бързото осигуряване от тяхна страна на
пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономика и конкурентна среда.
Очакваните резултати са свързани със създаване и развитие на конкурентните предимства
на предприятията, основаващи се на подобрена ефикасност и ефективност на
производствените процеси, включително чрез подобряване на ресурсната ефективност,
повишен производствен капацитет и качество на продуктите, подобрен капацитет за
управление и за прилагане на нови бизнес модели и практики.
Мярката съответства на Инвестиционен приоритет „Капацитет за растежа на МСП“ на
Приоритетна ос 2 от ОПИК 2014-2020 г. и е насочена към постигане на Специфичната цел
„Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП“
Обхват на мярката:
Мярката е насочена към малки и средни предприятия, които искат:
− да намалят производствените си разходи и имат необходимост от оптимизация на
производствените вериги;
− да обновят използваните морално остарели технологии за осъществяване на
производствени процеси;
− да повишат производствения капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на
търсене;
− да повишат качеството на произвежданите продукти..
Целева група: МСП според НСНМСП
Очакваният принос е свързан с подобряване на конкурентоспособността и създаване на
потенциал за експорт и като резултат – подобряване на пазарното присъствие на
българските МСП - чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес,
постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и
оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и
активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.
Мярката е насочена към преодоляване на следните идентифицирани проблеми на
територията:
• Ниска конкурентоспособност на предприятията
• Ниска инвестиционна активност поради липса на финансиране
• Технологичното оборудване не отговаря на съвременните изисквания.
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По мярката се предвижда подкрепа за секторите, изведени като приоритетни съгласно
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020
(НСНМСП).
Кандидатите за подпомагане трябва да са с код на основна икономическа дейност по
Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от посочените групи
сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност.
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 производства2:
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“
Допустими кандидати:
Малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия и
Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микро
предприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са допустими съгласно
координацията на ОПИК с други програми, в т.ч. малки и средни предприятия, по смисъла
на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции,
свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански
продукти извън приложение № I от Договора, или с производството на памук, с изключение
на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на
територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите
условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите.
Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат
безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
Допустими дейности:
Общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за
растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез
изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и
международни знания и технологии, в т.ч. дейности 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.
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•

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.

Допустими разходи:
Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от
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.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице
едновременно следните условия:
1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се
извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2;
2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект
категории разходи;
3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности;
4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския
съюз и българското законодателство;
5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни
счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на чл.
25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 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 (ОВ, L 138/5 от 13 май
2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.
Недопустими разходи:
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Недопустимите разходи се определят на основа на изискванията на Глава 5, Раздел I от
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.
Съгласно разпоредбите на чл. 27 на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. за
приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми,
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и
рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г. не са допустими за съфинансиране от ЕФРР,
ЕСФ, КФ и ЕФМДР на Европейския съюз:
1. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова
схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга
донорска програма;
2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
5. закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;
6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с
изключение на разходите по финансови инструменти.
Не са допустими за съфинансиране от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР на Европейския съюз при
безвъзмездна финансова помощ и възстановима помощ следните разходи:
1. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ,
предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
2. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови
трансакции.
Не са допустими за съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от
Кохезионния фонд на Европейския съюз следните разходи за:
1. извеждането от експлоатация или строежът на атомни електроцентрали;
2. инвестиции за постигане намаляване на емисиите на парникови газове от дейности,
изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови
газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 275,
25.10.2003 г., стр. 32);
3. производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
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4. предприятия в затруднение, така както са определени в правилата на Европейския съюз за
държавните помощи;
5. инвестиции в летищна инфраструктура, освен ако са свързани с опазването на околната
среда или са придружени от инвестиции, необходими за смекчаване или за намаляване на
отрицателното й въздействие върху околната среда.
Финансови параметри за проектите:
Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект - 30 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 300 000 лв.
Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166
лева.
Размер на финансовата помощ:
Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на допустимите
разходи.
Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест:
Основни критерии – Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при
прилагане на ВОМР се определя в Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Специфични критерии:
• Проекти, насочени към повишаване на експортния потенциал – 10 т.
• Проекти на бенефициенти, развиващи своята дейности в сферата на преработващата
промишленост – 10 т.
Минимална помощ/държавни помощи:
Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de
minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013
г.

6

