
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия” 

Краен срок за набиране на проектни предложения: 23 декември 2013 г. 

 

 

Цел на финансирането: 

 

Повишаване на конкурентоспособността на българските 

малки и средни предприятия от различни сектори, 

приоритетни за развитието на националната икономика, чрез 

насърчаване на инвестициите в съвременни технологии 

и оборудване. 

 

Интензитет на 

безвъзмездната финансова 

помощ: 

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова 

помощ в зависимост от категорията на предприятието-

кандидат:
1
 

 

                                                           
1
  

Категория на 

предприятието 

Средносписъчен 

брой на персонала 

Годишен оборот 

/не превишава/ 

Стойност на 

активите 

/не превишава/ 

Микропредприятие 

 

по-малък от 10 

души 
3 900 000 лв. 3 900 000 лв. 

Малко 

предприятие 

 

по-малък от 50 

души 
19 500 000 лв. 19 500 000 лв. 

Средно 

предприятие 

 

по-малък от 250 

души 
97 500 000 лв. 84 000 000 лв. 

 



                                                                                                

  Микропредприятия – 70 % 

  Малки предприятия – 70 % 

  Средни предприятия – 60 % 

 

Минимален и максимален 

размер на безвъзмездната 

финансова помощ 

 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ, 

както следва:  

 

 Микропредприятия - 100 000 лв. 

 Малки предприятия - 200 000 лв. 

 Средни предприятия - 300 000 лв. 

 

 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, 

както следва: 

 

 Микропредприятия - 500 000 лв. 

 Малки предприятия – 1 000 000 лв. 

 Средни предприятия – 2 000 000 лв.  

 

 

Изисквания към 

кандидатстващите 

организации: 

 

Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на 

следните общи критерии: 

 

1. Регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите: 

- Юридически лица или  

- Еднолични търговци 

 

2. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за: 

 

- микро предприятие или 

- малко предприятие или 

- средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни предприятия 

 

3. Кандидатите трябва да имат минимум 3 приключени 

финансови години (2012 г./ 2011 г./ 2010 г.) преди 

датата на обявяване на процедурата за подбор на 

проектни предложения; 



 

4. Кандидатите трябва да развиват своята основна дейност 

в следните сектори: 

a. Сектор С - Преработваща промишленост  

b. Сектор J - „Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения” 

c. Сектор М – Научноизследователска и развойна 

дейност – само код М72 

 

5. Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от 

продажби през последната приключила финансова 

година – 2012 г., както следва:  

Микропредприятия 
Малки 

предприятия 

Средни 

предприятия 

≥ 150 000 лв ≥ 300 000 лв. ≥ 750 000 лв. 

 

Общ бюджет на 

процедурата (за всички 

кандидати): 

 

 

50 000 000 евро,  
 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

за  

микро 

предприятия 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

за  

малки 

предприятия 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

за  

средни 

предприятия 

5 500 000 лева 35 000 000 лева 57 291 500 лева 

 

Допустими дейности /1/ 

Допустими по настоящата процедура са проектни 

предложения, които имат за свой основен предмет 

осъществяването на инвестиции, свързани с: 

 

• Стартиране от съществуващо предприятие на нова 

дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура, в 

допълнение към досегашната дейност; 

 

• Разширяване на дейността на съществуващо 

предприятие;  



                                                                                                

 

• Диверсификация на продукцията на съществуващо 

предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти; 

 

• Фундаментална промяна на цялостния 

производствен процес в съществуващо предприятие 
 

Допустими дейности /2/ 

 

Елемент „Инвестиции“: 

 

1) Придобиване на оборудване, представляващо 

дълготраен материален актив /ДМА/пряко свързано с 

постигане на целите на проекта; 

 

2) Придобиване на дълготрайни нематериални 

активи /ДНА/пряко свързано с постигане на целите на 

проекта;; 

 

Елемент „Услуги“:  

 

1) Консултантски услуги за изготвяне на проектното 

предложение; 

 

2) Визуализация на проекта;  

 

3) Одит на проекта (допустима дейност само за 

проекти с размер на безвъзмездната финансова 

помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.) 

 

 

Забележка! 

Включването САМО на Елемент „Услуги” е 

НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура. 

 

Допустими разходи 

 

Допустими разходи по елемента „Инвестиции”: 

 

- Разходи за придобиване на ново оборудване (ДМА); 

 

- Разходи за придобиване на (ДНА) – пр. специализиран 

софтуер.  

 

Няма ограничения относно произхода на придобиваните 

активи. 

 

 



Забележка! 

Недопустими разходи 

разходи за закупуване на общо компютърно оборудване и 

софтуер за административни нужди на предприятието 

 

 

Допустими разходи по Елемента „Услуги“: 

 

 

- Разходи за консултантски услуги за изготвяне на 

проектно предложение – не повече от 10 000 лв.; 

 

- Разходи за визуализация на проекта (до 2 бр. стикери към 

оборудване и до 2 бр. обозначителни табели) - не повече 

от 2 000 лева; 

 

- Разходи за одит (допустим разход само за проекти с 

размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 

евро/1 466 872,50 лв. ) – не повече от 5 000 лв. 

 

 

Максимален срок за 

изпълнение на проект: 

 

Продължителността на проекта трябва да е до 12 месеца, 

считано от датата на договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

 

 

Структура,предоставяща 

финансирането: 
 
 
 

 

Управляващ орган: Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма 

 

Договарящ орган и Междинно звено: Главна дирекция 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност” на Министерство на икономиката I 
енергетиката; 
 

Сертифициращ орган: Дирекция „Национален фонд“ на 

Министерство на финансите 

 

 


