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Схема за безвъзмездна помощ „Подобряване на производствения капацитет в 

малките и средни предприятия” 

 

1. Допустими кандидати 

 Юридически лица с приключени минимум 3 финансови години (2015, 2016, 2017) и 

реализирани нетни приходи от продажби сумарно за трите години, както следва: 

 

Категория на предприятието 

 

Нетни приходи от продажби1 

 

Микро предприятие 

 

≥ 210 000 лева 

Малко предприятие ≥ 750 000 лева 

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева 

 

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

предприятие съгласно закона за МСП 

 Да развиват своята дейност и да имат основен код от НКИД (национална 

класификация на икономическите дейности) в следните сектори  

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“ 

                                                   

1 Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от 

продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за съответната година. 



 

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 

 

Високотехнологични и среднотехнологични 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 „Научно-изследователска и развойна дейност” 

 

2. Допустими разходи 

 Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по 

проекта; 

 Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за 

изпълнението на дейностите по проекта – до 200 000 лв. 

 

3. Допустими дейности 

 Създаване на нов стопански обект - създаване на нова различна производствена 

единица, а не на ново различно юридическо лице; 

 Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект – налице е, когато 

вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да 

произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че 

базисният производствен процес не се променя из основи; 

 Основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект - 

промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика 

от рутинна производствена промяна. 

 

4. Размер на финансирането 

4.1. Общ размер на процедурата: 146 687 250 лева  

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Размер на финансирането по сектори и вид на предриятието: 

  

Микро 

предприятия 

 

Малки 

предприятия 

Средни 

предприятия 

Високотехнологични 

и средно 

високотехнологични 

промишлени 

производства 

 

11 580 958.39 лева 

 

 

38 600 749.84 лева 

 

 

23 161 916.77 лева 

 

Интензивни на 

знание услуги 

6 845 893.96 лева 

 

5 541 844.30 лева 

 

2 280 986.74 лева 

 

Нискотехнологични 

и средно 

нискотехнологични 

промишлени 

производства 

11 441 605.50 лева 

 

28 457 326.50 лева 

 

18 775 968 лева 

 

 

4.3. Процент на финансирането 

4.3.1. Режим регионална инвестиционна помощ: 

Размер на финансирането в Югозападен район за планиране* 

 Микро и малки предприятия – 45% 

 Средни предприятия – 35% 

* Югозападен район за планиране включва следните области: Област София, Софийска 

област, Област Кюстендил, Област Благоевград и Област Перник. 

Размер на финансирането в останалите региони на страната: 

 Микро и малки предприятия – 70% 

 Средни предприятия – 60% 

 

4.3.2. Режим “de minimis” (приложим при проекти с размер на помощта до 200 000 евро) 

 

Категория на предприятието 

 

Максимален интензитет на помощта 

 

Микро, малки и средни предприятия 

 

 

70 % 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

 

ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата 

приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. 

5. Максимални и минимални размери на помощта 

Категория предприятие Минимален размер в 

лв. 

Максимален размер в 

лв. 

 

Микро предприятие  

(до 10 души персонал) 

 

 

 

100 000 лв. 

500 000,00 

Малко предприятие  

(до 50 души персонал) 

 

750 000,00 

Средно предприятие  

(до 250 души персонал) 

 

1 000 000,00 

 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 21.05.2019 г. 


