
„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“ 

 

1. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

 

Общ размер на 
безвъзмездната финансова 

помощ 

Средства от Европейския 
фонд за регионално 

развитие 
Национално съфинансиране 

 
146 687 250 лева  
75 000 000 евро 

 

 
124 684 162.50 лева 

63 750 000 евро 

 
22 003 087.50 лева 

11 250 000 евро 

Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от 
технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност: 

Високотехнологични и 

средно високотехнологични 

промишлени производства 

Интензивни на знание 

услуги 

Нискотехнологични и 

средно нискотехнологични 

промишлени производства 

 
73 343 625 лева 
37 500 000 евро 

 
14 668 725 лева 
7 500 000 евро 

 
58 674 900 лева 
30 000 000 евро 

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията1 
на предприятието-кандидат: 

  
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 

 

                                                           
1 Определянето на категорията на предприятията е в съответствие с разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона 
за малките и средни предприятия, които не са в противоречие с определението за МСП съгласно 
Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.   



2. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 

конкретен проект: 

 

 Режим регионална инвестиционна помощ 

Минимален размер на заявената 
безвъзмездна финансова помощ 

за индивидуален проект 

Максимален размер на заявената безвъзмездна 
финансова помощ за индивидуален проект в 

зависимост от  категорията на предприятието-
кандидат 

 
 

 
100 000 лева  

 
Микро предприятия: 500 000 лева 

 

 
Mалки предприятия: 750 000 лева 

 

 
Средни предприятия: 1 000 000 лева 

 

 

 Максимален размер на помощта при приложим режим „de minimis“ съгласно 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 

 

Според този режим може да се кандидатсва до 200 000 Евро безвъзмездна 

финансова помощ  

 

 

3. Процент на съфинансиране 

 

 Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата при 

режим регионална инвестиционна помощ в зависимост от мястото на изпълнение на 

проекта е, както следва: 

Категория на 
предприятието 

Максимален интензитет на 
помощта за дейности 
извън ЮЗР (NUTS2)2 

Максимален интензитет на 
помощта за дейности 

в ЮЗР (NUTS2) 

Микро и малки 
предприятия 

70 % 45 % 

Средни предприятия 60 %                       35 % 

 

                                                           
2 Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България 



 Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидатите при 

режим “de minimis” е, както следва: 

 
Категория на предприятието 

 
Максимален интензитет на помощта 

Микро, малки и средни предприятия 70 % 

 

4. Допустими кандидати: 

 

 Да 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; 

 Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

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

 Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди 

датата на обявяване на процедурата. 

 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“  

                                                           
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. 



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“  

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“ 

 

 Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност. 

 Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и 

не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в 

забранителните режими 

 

5. Забранителен режим 

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските 



райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат 

да получават кандидати, които са: 

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 

район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 

дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 

райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в  Приложение К към Условията за кандидатстване. 

 

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или 

маркетинг на горски продукти . 

 

ВАЖНО: С оглед на горното ограничение и във връзка с обстоятелството, че код С 16 

„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 

производство на изделия от слама и материали за плетене“ е допустим за кандидатстване 

по настоящата процедура следва да се има предвид, че производството на дърва за 

горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети 

(които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството 

на пелети, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код 

С16.29). Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, 

рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на 

несглобени дървени паркетни дъски.  

 

• микропредприятия, 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 за създаване на европейската общност (Приложение Й), или с производството 

на памук, 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. Списък на общините в обхвата на селските 

райони на Република България е даден в Приложение К към Условията за кандидатстване. 

 

• 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 за създаване на европейската общност (Приложение Й), 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. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република 

България е даден в Приложение К към Условията за кандидатстване. 

 



• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 

(Приложение Л) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на 

хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 

 

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия”; 

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 

- 10.81. „Производство на захар”; 

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 

- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 

- 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 

- 11.02. „Производство на вина от грозде”; 

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 

- 11.06. „Производство на малц”. 

 

6. Допустими дейности 

 

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите. 

Придобитите инвестиции  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”.   

 

7. Допустими разходи 

 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:  

 

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи  (ДМА), необходими за изпълнението на 

проекта. 

 

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. 



8. Точкуване 

Критерии Макс. 

брой 

точки 

Източник на проверка 

I. Икономическа и финансова стабилност на 

кандидата преди изпълнение на проекта4 
40  

1. Съпоставимост между претеглената стойност 

на EBITDA за 2015, 2016 и 2017 г. и стойността на 

заявените общо допустими разходи по проекта 

7 EBITDA = [Раздел А, т. I “Приходи 

от оперативна дейност”, ред 

„Общо за група I”, код (15000) от 

приходната част на ОПР за 

съответната финансова година 

минус (Раздел А, т. I “Разходи за 

оперативна дейност”, ред „Общо 

за група I”, код (10000) от 

разходната част на ОПР за 

съответната финансова година 

минус „Разходи за амортизация и 

обезценка на дълготрайни 

материални и нематериални 

активи”, код (10410) от 

разходната част на ОПР за 

съответната финансова 

година)]. 

Претеглената стойност на 

EBITDA за трите финансови 

години (2015, 2016 и 2017 г.) се 

изчислява като претеглен сбор 

от коефициентите за всяка една 

от трите години поотделно, 

взети със следната 

относителна тежест  по 

години: 2015 г. - 20%, 2016 г. – 30% 

и 2017 г. – 50%.  

Стойността на заявените общо 

допустими разходи по проекта се 

приравнява на хил. лв., т.е. 

„Разходи по проекта“ делено на 1 

000 = Стойност на проекта в хил. 

лв. 

Претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 

2017 г. на кандидата, умножена по 3, е по-

7  

                                                           
4 В случаите, при които при изчисляването на коефициентите, включени в този раздел, коефициентът за 
дадена година не може да бъде изчислен поради наличието на „0“ в знаменателя, данните от тази година 
не следва да се вземат предвид. 
 



голяма от стойността на заявените общо 

допустими разходи по проекта (в хил.лв.) 

Претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 

2017 г. на кандидата, умножена по 4, е по-

голяма от стойността на заявените общо 

допустими разходи по проекта (в хил. лв.) 

5  

Претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 

2017   г. на кандидата, умножена по 5 е по-

голяма от стойността на заявените общо 

допустими разходи по проекта (в хил. лв.) 

3  

Претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 

2017   г. на кандидата, умножена по 6, е по-

голяма от стойността на заявените общо 

допустими разходи по проекта (в хил. лв.) 

1  

Претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 

2017 г. на кандидата, умножена по над 6, е по-

голяма от стойността на заявените общо 

допустими разходи по проекта (в хил. лв.) 

0  

2. Претеглен коефициент на приходите от 

износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) 

 

6 Справка за приходите и 

разходите по видове и 

икономически дейности за 2015, 

2016 и 2017 г. и Отчет за 

приходите и разходите за 2015, 

2016 и 2017 г. 

(Справка за приходите и 

разходите по видове и 

икономически дейности за 2015, 

2016 и 2017 г., ред „Левова 

равностойност на валутните 

приходи от износ“  (код 15700)5 

делено на Раздел А, т. I “Приходи 

от оперативна дейност”, ред 

„Нетни приходи от продажби“ 

(код 15100) от приходната част 

на ОПР за 2015, 2016 и 2017 г.) 

умножено по 100. 

Коефициентът се изчислява в 

проценти. 

Претегленият коефициент на 

приходите от износ за 2015, 2016 

и 2017 г. се изчислява като 

                                                           
5 В случай на Еднолични търговци (ЕТ) данните за ред „Левова равностойност на валутните приходи от 
износ“ (код 15700) следва да бъдат взимани от Справка 1 „Приходи от оперативна дейност и други 
разходи", част от Отчета за приходите и разходите за съответната година. 



претеглен сбор от 

коефициентите за всяка една от 

трите години поотделно, взети 

със следната относителна 

тежест  по години: 2015 г. -20%, 

2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%. 

Приходи от износ > 10% ≤ 25% 6  

Приходи от износ > 0% ≤ 10% 5  

Приходи от износ > 25% ≤ 40% 4  

Приходи от износ > 40% ≤ 55% 3  

Приходи от износ > 55% ≤ 70%. 2  

Приходи от износ >  70%. 1  

Не са реализирани приходи от износ.  0  

3. Претеглен марж на печалбата (2015, 2016 и 

2017 г.) 

5 [Отчет за приходите и 

разходите през 2015, 2016 и 2017, 

ред „Нетни приходи от 

продажби“ (код 15100) плюс ред 

„Увеличение на запасите от 

продукция и незавършено 

производство“ (код 15200) минус 

ред „Намаление на запасите от 

продукция и незавършено 

производство“ (код 10100) минус 

ред „Разходи за суровини, 

материали и външни услуги“ (код 

10200) минус ред „Разходи за 

персонал“ (код 10300)] делено на 

[ред „Нетни приходи от 

продажби“ (код 15100) плюс ред 

„Увеличение на запасите от 

продукция и незавършено 

производство“ (код 15200)].  

Коефициентът се изчислява в 

проценти. 

Претегленият коефициент на 

марж на печалба за трите 

финансови години (2015, 2016 и 

2017.) се изчислява като 

претеглен сбор от 

коефициентите за всяка една от 

трите години поотделно, взети 

със следната относителна 



тежест  по години: 2015 г. - 20%, 

2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%. 

Претегленият марж на печалбата е > 35% 5  

Претегленият марж на печалбата е > 31 % и ≤ 

35% 

4.5  

Претегленият марж на печалбата е > 27 % и ≤ 

31% 

4  

Претегленият марж на печалбата е > 23% и ≤ 27% 3.5  

Претегленият марж на печалбата е > 19 % и ≤ 

23% 

3  

Претегленият марж на печалбата е > 15 % и ≤ 19 

% 

2.5  

Претегленият марж на печалбата е > 11% и ≤  

15% 

2  

Претегленият марж на печалбата е > 7 % и ≤ 11% 1.5  

Претегленият марж на печалбата е > 5 % и ≤ 7 % 1  

Претегленият марж на печалбата е > 3 % и ≤ 5 % 0.5  

Претегленият марж на печалбата е ≤ 3% 0  

4. Претеглена брутна добавена стойност (2015, 

2016 и 2017 г.) 

6 [Отчет за приходите и 

разходите за 2015 г., 2016 г. и 

2017 г., ред „Разходи за 

персонала“, (код 10300) плюс ред 

„Разходи за амортизация и 

обезценка“ (код 10400) плюс ред 

„Печалба“ (код 14400)6 от 

разходната част на ОПР] делено 

на ред „Нетни приходи от 

продажби“ (код 15100) от 

приходната част на ОПР.  

Коефициентът се изчислява в 

проценти. 

Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност за 

трите финансови години (2015, 

2016 и 2017 г.) се изчислява като 

претеглен сбор от 

коефициентите за всяка една от 

трите години поотделно, взети 

със следната относителна 

                                                           
6 В случай че ред „Печалба“ (код 14400) е с отрицателна стойност, ще бъдат взимани данните от ред 
„Загуба“ (код 19200) от приходната част на ОПР. 



тежест  по години: 2015 г. - 20%, 

2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%. 

Претеглената брутна добавена стойност е > 24% 

и ≤  36%  
6 

 

Претеглената брутна добавена стойност е > 12% 

и ≤  24% 
5 

 

Претеглената брутна добавена стойност е > 36% 

и ≤  48% 
4 

 

Претеглената брутна добавена стойност е > 48% 

и  ≤ 60%  
3 

 

Претеглената брутна добавена стойност е > 60% 

и  ≤ 72% 
2 

 

Претеглената брутна добавена стойност е > 72%  1  

Претеглената брутна добавена стойност е ≤  

12% 
0 

 

5. Претеглен коефициент на рентабилност на 

активите (2015, 2016 и 2017 г.) 

6 Отчет за приходите и 

разходите за 2015 г., 2016 г. и 

2017 г., ред „Печалба“ (код 14400) 

на ОПР делено на ред „Сума на 

актива“ (код 04500) от актива на 

Счетоводния баланс за 2015 г., 

2016 г. и 2017 г.)  

Коефициентът се изчислява в 

проценти. 

Претегленият коефициент за 

рентабилност на активите за 

трите финансови години (2015, 

2016 и 2017 г.) се изчислява като 

претеглен сбор от 

коефициентите за всяка една от 

трите години поотделно, взети 

със следната относителна 

тежест  по години: 2015 г. - 20%, 

2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%. 

За едноличните търговци, на 

които размерът на нетните 

приходи от продажби не 

надхвърля 200 000 лв. и не 

съставят баланс (съгласно чл. 29, 

ал. 3 от Закона за 

счетоводството), сума на 

актива се изчислява въз основа на 

данните в Отчета за приходите 



и разходите за 2015 г., 2016 г. и 

2017 г. (част от ГОД за 

нефинансовите предприятия, 

несъставящи баланс), както 

следва: 

Сумата на актива е равна на 

сбора на редове „ДМА по 

отчетна стойност.“ (код 62004, 

колона 1), „Разходи за 

придобиване на ДНА“ (код 61002), 

„Материални запаси“ (код 

03100), „Вземания“ (код 160), 

„Предоставени кредити - общо“ 

(код 180).  

 Претегленият коефициент на рентабилност на 

активите е > 9% и ≤ 15% 

6  

Претегленият коефициент на рентабилност на 

активите е > 3% и ≤ 9% 

5  

Претегленият коефициент на рентабилност на 

активите е > 15 % и ≤ 21% 

4  

Претегленият коефициент на рентабилност на 

активите е > 21% и ≤ 27%  

3  

Претегленият коефициент на рентабилност на 

активите е > 27% и ≤ 36%   
2 

 

Претегленият коефициент на рентабилност на 

активите е > 36% 
1 

 

Претегленият коефициент на рентабилност на 

активите е ≤  3% 
0 

 

6. Претеглен коефициент на дългосрочна 

задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.) 

5 Счетоводен баланс за 2015, 2016 

и 2017 г., пасив на баланса, ред 

„Общо за раздел В - над 1 година“ 

(код 07002)7 делено на пасив на 

баланса, ред „А. Собствен 

капитал - общо за раздел А” (код 

05000). 

Коефициентът на дългосрочна 

задлъжнялост за трите 

финансови години (2015, 2016 и 

2017 г.) се изчислява като 

претеглен сбор от 

                                                           
7 В случай на Еднолични търговци (ЕТ) данните за ред „Общо за раздел В - над 1 година“ (код 07002) следва 
да бъдат взимани от Справка 6 „Вземания и задължения", ред „Задължения“ (код 170), част от Отчета за 
приходите и разходите за съответната година. 



коефициентите за всяка една от 

трите години поотделно, взети 

със следната относителна 

тежест  по години: 2015 г. - 20%, 

2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%. 

Претегленият коефициент на задлъжнялост на 

предприятието е ≤ 0,3%. 
5 

 

Претегленият коефициент на задлъжнялост на 

предприятието е >0,3% и ≤ 0,45% 
4 

 

Претегленият коефициент на задлъжнялост на 

предприятието е > 0,45 % и ≤ 0,6%. 
3 

 

Претегленият коефициент на задлъжнялост на 

предприятието е > 0,6% и ≤ 0,75%. 
2 

 

Претегленият коефициент на задлъжнялост на 

предприятието е > 0,75% и ≤ 0,9%. 
1 

 

Претегленият коефициент на задлъжнялост на 

предприятието е > 0,9%. 
0 

 

7. Претеглен коефициент на разходите за 

данъци спрямо реализираните приходи (2015 

г., 2016 г. и 2017 г.) 

 

5 

Отчет за приходите и 

разходите за 2015 г., 2016 г. и 

2017 г., ред „Разходи за данъци от 

печалбата“ (код 14200) плюс ред 

„Други данъци, алтернативни на 

корпоративния данък“ (код 

14300) от разходната част на 

ОПР делено на  ред „Общо за 

група I” (код 15 000) от 

приходната част на ОПР.  

Коефициентът се изчислява в 

проценти. 

Претегленият коефициент на 

разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи за 

трите финансови години (2015, 

2016 и 2017 г.) се изчислява като 

претеглен сбор от 

коефициентите за всяка една от 

трите години поотделно, взети 

със следната относителна 

тежест  по години: 2015 г. - 20%, 

2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%. 

Претегленият коефициент на разходите за 

данъци спрямо реализираните приходи е > 3 % 
5 

 



Претегленият коефициент на разходите за 

данъци спрямо реализираните приходи е > 2 %  

и ≤ 3% 

4 

 

Претегленият коефициент на разходите за 

данъци спрямо реализираните приходи е > 1 %  

и ≤ 2%. 

3 

 

Претегленият коефициент на разходите за 

данъци спрямо реализираните приходи е  > 0,5 

% и  ≤ 1%. 

2 

 

Претегленият коефициент на разходите за 

данъци спрямо реализираните приходи е  > 0% 

и  ≤ 0,5% 

1 

 

Претегленият коефициент на разходите за 

данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0% 
0 

 

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни 

проекти  

6  

1. Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 

2016 и 2017 г.) 

 

6 Общо инвестиции свързани със 

закупуване на нови ДМА и ДНА е 

сумата от ред „Машини, 

производствено оборудване и 

апаратура“ (код 6220, колона 2) и 

ред „Концесии, патенти, 

лицензии, търговски марки, 

програмни продукти и други 

подобни права и активи“ (код 

6120, колона 2) от Справката за 

нетекущите (дълготрайните) 

активи за 2015, 2016 и 2017 г.89 

Формуляр за кандидатстване, т. 

5 „Бюджет“ и т. 6 „Финансова 

информация – източници на 

финансиране“ 

Общо инвестиции свързани със 

закупуване на нови ДМА и ДНА за 

2015, 2016 и 2017 г. се сравнява 

                                                           
8 В случай на микропредприятия данните за ред „Машини, производствено оборудване и апаратура“ (код 
6220, колона 2) и ред „Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други 
подобни права и активи“ (код 6120, колона 2) следва да бъдат взимани от Справката за нетекущите 
(дълготрайните) активи на микропредприятията, ред „Отчетна стойност на постъпилите дълготрайни 
активи“ (код 62002, колона 5 и колона 9). 
9 В случай на предприятия несъставящи баланс данните за ред „Машини, производствено оборудване и 
апаратура“ (код 6220, колона 2) и ред „Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни 
продукти и други подобни права и активи“ (код 6120, колона 2) следва да бъдат взимани от Справка 3 
„Дълготрайни материални и нематериални активи“, ред „придобити ДМА през съответната година“ (код 
45005, колона 4) и ред „Разходи за придобиване на ДНА през съответната година“ (код 61002, колона 1). 



със заявената безвъзмездна 

финансова помощ по проекта. 

Кандидатът е реализирал общо инвестиции 

свързани със закупуване на ДМА (машини, 

производствено оборудване и апаратура) и ДНА 

(патенти, лицензии, търговски марки, 

програмни продукти и др.) през последните три 

години на стойност ≥ 80% от заявената 

безвъзмездна финансова помощ по проекта. 

6  

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции 

свързани със закупуване на ДМА (машини, 

производствено оборудване и апаратура) и ДНА 

(патенти, лицензии, търговски марки, 

програмни продукти и др.) през последните три 

години на стойност ≥ 70% < 80%  от заявената 

безвъзмездна финансова помощ по проекта. 

5  

Кандидатът е реализирал общо инвестиции 

свързани със закупуване на ДМА (машини, 

производствено оборудване и апаратура) и ДНА 

(патенти, лицензии, търговски марки, 

програмни продукти и др.) през последните три 

години на стойност ≥ 60% < 70% от заявената 

безвъзмездната финансова помощ по проекта. 

4  

Кандидатът е реализирал общо инвестиции 

свързани със закупуване на ДМА (машини, 

производствено оборудване и апаратура) и ДНА 

(патенти, лицензии, търговски марки, 

програмни продукти и др.) през последните три 

години на стойност ≥ 50% < 60% от заявената 

безвъзмездната финансова помощ по проекта 

3  

Кандидатът е реализирал общо инвестиции 

свързани със закупуване на ДМА (машини, 

производствено оборудване и апаратура) и ДНА 

(патенти, лицензии, търговски марки, 

програмни продукти и др.) през последните три 

години на стойност ≥ 40% < 50% от заявената 

безвъзмездната финансова помощ по проекта. 

2  

Кандидатът е реализирал общо инвестиции 

свързани със закупуване на ДМА (машини, 

производствено оборудване и апаратура) и ДНА 

(патенти, лицензии, търговски марки, 

програмни продукти и др.) през последните три 

години на стойност ≥ 30% < 40% от заявената 

безвъзмездната финансова помощ по проекта. 

1  



Кандидатът е реализирал общо инвестиции 

свързани със закупуване на ДМА (машини, 

производствено оборудване и апаратура) и ДНА 

(патенти, лицензии, търговски марки, 

програмни продукти и др.) през последните три 

години на стойност < 30% от заявената 

безвъзмездна финансова помощ по проекта, 

или 

Кандидатът не е представил информация 

относно реализирани инвестиционни дейности 

през последните три години. 

0  

III. Ефект от изпълнението10   29  

1. Вътрешна норма на възвръщаемост (N, N+1, 

N+2) 

5 Нетната настояща стойност се 

определя по следната формула: 

     n 

NPV = Σ at . St = _S0__ + 

__S1__ +  __Sn__ 

             t=0                     (1+i)0       (1+i)1      

(1+i)n 

 

където: 

St - салдо на средствата 

по паричните потоци 

към момента t (нетен 

паричен поток); 

at - финансов сконтов 

индекс, избран за 

нуждите на 

сконтирането към 

момент t. 

 

Вътрешната норма на 

възвръщаемост е дефинирана 

като лихвен процент, при който 

нетната настояща стойност на 

инвестициите е равна на нула:  

             n                 

NPV = Σ St/ (1+ FRR)t= 0 

  

            t=0              

                                                           
10 При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид, че 2017 г. е последната 
приключила година,  N, N+1 и N+2 са прогнозни години, при които N е годината на приключване 
изпълнението на договора/проекта. 



Индикаторът показва процента, 

при който нетните приходи 

компенсират инвестиционните 

разходи по проекта.  

 

Забележка: Вътрешна норма на 

възвръщаемост се изчислява чрез 

стандартна функция на Excel (fn 

IRR). 

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 15%. 5  

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 13% < 15%. 4  

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 11% < 13%. 3  

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 9% < 11%. 2  

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 7% < 9%. 1  

Вътрешна норма на възвръщаемост < 7%. 0  

2. Нарастване на нетните приходи от 

продажби/заявена обща стойност на проекта 

8 

Средната стойност на нетните 

приходи от продажби от 

вътрешен пазар и износ за 

разглеждания прогнозен период: 

[Бизнес план, Таблица 10 

„Прогнозен отчет за приходите 

след проекта“, ред „Нетни 

приходи от продажби“ (колона 6, 

„N+1“) плюс Бизнес план, Таблица 

10 „Прогнозен отчет за 

приходите след проекта“, ред 

„Нетни приходи от продажби“ 

(колона 7, „N+2“)] делено на 2  

Претеглената стойност на 

нетните приходи от продажби 

за 2015, 2016 и 2017 г. се 

изчислява като претеглен сбор 

от нетните приходи от 

продажби за всяка от годините, 

взети със следната 

относителна тежест: 2015 г. - 

20%, 2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%.. 

Нетните приходи от продажби 

за всяка от годините се взимат 

от Отчет за приходите и 

разходите за съответната 

година, ред „Нетни приходи от 



продажби“ (код 15100) от 

приходната част. 

Заявени общо допустими 

разходи по проекта: Формуляр за 

кандидатстване, т. 5 „Бюджет“ 

и т. 6 „Финансова информация – 

източници на финансиране“ 

Нарастване на нетните 

приходи от продажби/заявена 

общата стойност на проекта: 

[(Средната стойност на 

нетните приходи от продажби 

от вътрешен пазар и износ за 

разглеждания прогнозен период 

минус претеглената стойност 

на нетните приходи от 

продажби за 2015, 2016 и 2017 г.) 

делено на заявените общо 

допустими разходи по проекта в 

хиляди лева] умножено по 100. 

Съотношението на нетните приходи от 

продажби към заявената обща стойност на 

проекта е нараснало  ≥ 30%  вследствие на 

изпълнението на проекта. 

8 

 

Съотношението на нетните приходи от 

продажби към заявената обща стойност на 

проекта е нараснало  ≥ 26% < 30% вследствие на 

изпълнението на проекта. 

7 

 

Съотношението на нетните приходи от 

продажби към заявената обща стойност на 

проекта е нараснало  ≥ 22% < 26% вследствие на 

изпълнението на проекта. 

6 

 

Съотношението на нетните приходи от 

продажби към общата стойност на проекта е 

нараснало  ≥ 18% < 22% вследствие на 

изпълнението на проекта. 

5 

 

Съотношението на нетните приходи от 

продажби към заявената обща стойност на 

проекта е нараснало  ≥ 14% < 18% вследствие на 

изпълнението на проекта. 

4 

 

Съотношението на нетните приходи от 

продажби към заявената обща стойност на 

проекта е нараснало  ≥ 11% < 14% вследствие на 

изпълнението на проекта. 

3 

 



Съотношението на нетните приходи от 

продажби към заявената обща стойност на 

проекта е нараснало  ≥ 8% < 11% вследствие на 

изпълнението на проекта. 

2 

 

Съотношението на нетните приходи от 

продажби към заявената обща стойност на 

проекта е нараснало  ≥ 5% < 8% вследствие на 

изпълнението на проекта. 

1 

 

Съотношението на нетните приходи от 

продажби към заявената обща стойност на 

проекта е нараснало  < 5% вследствие на 

изпълнението на проекта. 

0 

 

3. Нарастване на производителността на 

предприятието (N+1, N+2) 

8 Средна стойност на 

производителността за 

разглеждания прогнозен период: 

[(Бизнес план, таблица 8 

„Прогнозна финансова 

информация за нетни приходи от 

продажби и брой заети“,  ред 

„N+1 с проекта“ (колона 2 „Нетни 

приходи от продажби (в 

лева)/Вътрешен пазар“+ колона 3 

„Нетни приходи от продажби (в 

лева)/Износ“) делено на 1000) 

делено на колона 4 „Брой заети 

(бр.)“, ред „N+1 с проекта“ от 

таблица 8) плюс (Бизнес план, 

таблица 8 „Прогнозна финансова 

информация за нетни приходи от 

продажби и брой заети“, ред 

„N+2 с проекта“(колона 2 „Нетни 

приходи от продажби (в 

лева)/Вътрешен пазар“+ колона 3 

„Нетни приходи от продажби (в 

лева)/Износ“) делено на 1000) 

делено на колона 4 „Брой заети 

(бр.)“, ред „N+2 с проекта“ от 

таблица 8)] делено на 2. 

Претеглена производителност 

за 2015, 2016 и 2017 г. се 

изчислява като претеглен сбор 

от производителността за 

2015, 2016 и 2017 г. при следната 

относителна тежест на всяка 

от годините: 2015 г. - 20%, 2016 г. 

– 30% и 2017 г. – 50%.. 



Производителността за всяка 

от годините се изчислява по 

следният начин: Отчет за 

приходите и разходите за 

съответната година, Раздел А, 

т. I “Приходи от оперативна 

дейност”, Ред „Нетни приходи 

от продажби“ (код 15100) делено 

на ред „Наети лица по трудово 

или служебно правоотношение 

(на пълно и непълно работно 

време)“ (код 100011) от Отчета 

за заетите лица, средствата за 

работна заплата и други разходи 

за труд за съответната година  

Нарастване на 

производителността на 

предприятието вследствие на 

изпълнението на проекта: 

[(Средната стойност на 

производителността за 

разглеждания прогнозен период 

минус претеглената 

производителност за 2015, 2016 

и 2017 г..) делено на 

претеглената 

производителност за 2015, 2016 

и 2017 г.] умножено по 100. 

Нарастване на производителността спрямо 

претеглената производителност за 2015, 2016 и 

2017 г. > 15%. 

8  

Нарастване на производителността спрямо 

претеглената производителност за 2015, 2016 и 

2017 г. > 13% ≤ 15%. 

7  

Нарастване на производителността спрямо 

претеглената производителност за 2015, 2016 и 

2017 г. > 11% ≤ 13%. 

6  

Нарастване на производителността спрямо 

претеглената производителност за 2015, 2016 и 

2017 г. > 9% ≤ 11%. 

5  

                                                           
11В случай на предприятия несъставящи баланс данните за ред „Наети лица по трудово или служебно 
правоотношение (на пълно и непълно работно време)“ (код 1000) следва да бъдат взимани от Справка 2 
„Заети лица“, ред „Наети по трудов договор“ (код 1001) 



Нарастване на производителността спрямо 

претеглената производителност за 2015, 2016 и 

2017 г. > 7% ≤ 9%. 

4  

Нарастване на производителността спрямо 

претеглената производителност за 2015, 2016 и 

2017 г. > 5% ≤ 7%. 

3  

Нарастване на производителността спрямо 

претеглената производителност за 2015, 2016 и 

2017 г. > 3% ≤ 5%. 

2  

Нарастване на производителността спрямо 

претеглената производителност за 2015, 2016 и 

2017 г. > 1% ≤ 3%. 

1  

Нарастване на производителността спрямо 

претеглената производителност за 2015, 2016 и 

2017 г. ≤ 1%. 

0  

4. Изменение на средните генерирани приходи 

от износ (N+1, N+2) 

8 Средната стойност на нетните 

приходи от продажби от износ 

за разглеждания прогнозен 

период: [(Бизнес план, Таблица 8 

„Прогнозна финансова 

информация за нетни приходи от 

продажби и брой заети“, ред 

„N+1 с проекта“, колона 3 „Нетни 

приходи от продажби (в 

лева)/Износ“ делено на 1000) 

плюс (Бизнес план, Таблица 8 

„Прогнозна финансова 

информация за нетни приходи от 

продажби и брой заети“, ред 

„N+2 с проекта“, колона 3 „Нетни 

приходи от продажби (в 

лева)/Износ“ делено на 1000)] 

делено на 2.  

Претеглена стойност на 

нетните приходи от продажби 

от износ за 2015, 2016 и 2017 г. се 

изчислява като претеглен сбор 

от нетните приходи от 

продажби от износ за всяка от 

годините, взети със следната 

относителна тежест (2015 г. - 

20%, 2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%.).  

Нетните приходи от продажби 

от износ за всяка от годините се 

взимат от: Справка за 



приходите и разходите по видове 

и икономически дейности за 

съответната година., ред 

„Левова равностойност на 

валутните приходи от износ (без 

приходите от продажби на 

дълготрайни активи по код 

15430, кол.1) “ (код 15700) от 

приходната част.  

Заявени общо допустими 

разходи по проекта: Формуляр за 

кандидатстване, т. 5 „Бюджет“ 

и т. 6 „Финансова информация – 

източници на финансиране“. 

Изменение на средните 

генерирани приходи от износ 

вследствие на инвестицията по 

проекта: [(Средната стойност 

на нетните приходи от 

продажби от износ за 

разглеждания прогнозен период 

минус претеглената стойност 

на нетните приходи от 

продажби от износ за 2015 г., 

2016 и 2017 г.) делено на 

заявените общо допустими 

разходи по проекта в хиляди 

лева] умножено по 100. 

Изпълнението на проекта ще доведе до 

увеличаване на средните генерирани приходи 

от износ ≥ 25% спрямо претеглената им стойност 

за 2015, 2016 и 2017 г.. 

8  

Изпълнението на проекта ще доведе до 

увеличаване на средните генерирани приходи 

от износ ≥ 21% < 25 % спрямо претеглената им 

стойност за 2015, 2016 и 2017 г. 

7 

 

Изпълнението на проекта ще доведе до 

увеличаване на средните генерирани приходи 

от износ ≥ 17% < 21% спрямо претеглената им 

стойност за 2015, 2016 и 2017 г. 

6 

 

Изпълнението на проекта ще доведе до 

увеличаване на средните генерирани приходи 

от износ ≥ 14% < 17% спрямо претеглената им 

стойност за 2015, 2016 и 2017 г. 

5 

 



Изпълнението на проекта ще доведе до 

увеличаване на средните генерирани приходи 

от износ ≥ 11% < 14% спрямо претеглената им 

стойност за 2015, 2016 и 2017 г. 

4 

 

Изпълнението на проекта ще доведе до 

увеличаване на средните генерирани приходи 

от износ ≥ 8% < 11% спрямо претеглената им 

стойност за 2015, 2016 и 2017 г. 

3 

 

Изпълнението на проекта ще доведе до 

увеличаване на средните генерирани приходи 

от износ ≥ 4% < 8% спрямо претеглената им 

стойност за 2015, 2016 и 2017 г. 

2 

 

Изпълнението на проекта ще доведе до 

увеличаване на средните генерирани приходи 

от износ > 0% < 4% спрямо претеглената им 

стойност за 2015, 2016 и 2017 г. 

1 

 

Изпълнението на проекта не води до 

увеличаване на средните генерирани приходи 

от износ на кандидата. 

0 
 

IV. Приоритизиране на проекти  11  

1. Регионална приоритизация на проекти12  6 Формуляр за кандидатстване, т. 

2 „Данни за кандидата“ 

Предприятието-кандидат е регистрирано (има 

седалище) на територията на област Видин, 

Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, 

Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, 

Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, 

Благоевград и всички инвестиции (съгласно 

заявените разходи в бюджета) се реализират на 

територията на тези области. 

6  

Предприятието-кандидат е регистрирано (има 

седалище) на територията на област Видин, 

Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, 

Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, 

Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, 

Благоевград и поне 70 % от инвестициите 

(съгласно заявените разходи в бюджета) се 

реализират на територията на тези области. 

5  

                                                           
12 Информацията относно регистрацията на предприятието-кандидат на територията на съответната 
област следва да е вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към 31.12.2017 г. Недопустими са 
промени в мястото на изпълнение на проекта от една група области в друга група области, както са 
посочени в подкритериите на критерий IV.1 от Критериите за техническа и финансова оценка, в случаите 
когато проектното предложение е получило точки по този подкритерий. 



Предприятието-кандидат е регистрирано (има 

седалище) на територията на област Велико 

Търново, Габрово, Русе, Добрич, Ямбол, 

Хасково, Перник и всички инвестиции (съгласно 

заявените разходи в бюджета) се реализират на 

територията на тези области. 

4  

Предприятието-кандидат е регистрирано (има 

седалище) на територията на област Велико 

Търново, Габрово, Русе, Добрич, Ямбол, 

Хасково, Перник и поне 70 % от инвестициите 

(съгласно заявените разходи в бюджета) се 

реализират на територията на тези области.  

3  

Предприятието-кандидат е регистрирано (има 

седалище) на територията на област Варна, 

Бургас, Пловдив, Стара Загора, София-област и 

всички инвестиции (съгласно заявените разходи 

в бюджета) се реализират на територията на 

тези области. 

2  

Предприятието-кандидат е регистрирано (има 

седалище) на територията на област Варна, 

Бургас, Пловдив, Стара Загора, София-област и 

поне 70 % от инвестициите (съгласно заявените 

разходи в бюджета) се реализират на 

територията на тези области. 

1  

Критерият не е изпълнен. 0  

2. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или 

ОПИК13 

5 ИСУН и ИСУН 2020 

Кандидатът няма приключили и/или в 

изпълнение договори за безвъзмездна помощ 

по ОПРКБИ и/или ОПИК. 

5  

Кандидатът има един приключил и/или в 

изпълнение договор за безвъзмездна помощ по 

ОПРКБИ и/или ОПИК. 

3  

Кандидатът има два приключили и/или в 

изпълнение договори за безвъзмездна помощ 

по ОПРКБИ и/или ОПИК. 

1  

Кандидатът има повече от два приключили 

и/или в изпълнение договори за безвъзмездна 

помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК. 

0  

                                                           
13 Данните относно критерия ще бъдат проследявани към съответния краен срок за кандидатстване по 
процедурата. 



V. Реалистичност на разходите по проекта 5  

1. Реалистичност на разходите по проекта 5 Формуляр за кандидатстване – 

т. 1 „Основни данни“, т. 5 

„Бюджет“, т. 7 „План за 

изпълнение/Дейности по 

проекта“. 

Оферта от производител или 

първи доставчик за всяка 

отделна инвестиция на 

кандидата в активи (ДМА и ДНА), 

с предложена цена от 

производителя/доставчика. 

Декларация от 

производител/оторизационно 

писмо от първи 

доставчик/договор за търговско 

представителство между 

производител и първи 

доставчик. 

Всички разходи, включени в бюджета на 

проектното предложение, са допустими и 

Всички разходи, включени в бюджета на 

проектното предложение, са обосновани и 

съответстват на дейностите, предвидени за 

изпълнение и 

Всички разходи за активи са съпоставими с 

пазарните цени за аналогични активи, като за 

тях е представена оферта от производител или 

първи доставчик (вкл. декларация от 

производител/оторизационно писмо от първи 

доставчик/договор за търговско 

представителство)    и  

Всички разходи, включени в бюджета на 

проектното предложение, са в съответствие с 

праговете, заложени в Условията за 

кандидатстване (където е приложимо) и 

Всички бюджетни пера са коректно обособени и 

попълнени и в бюджета не са извършвани 

корекции на стойността на разходите14. 

5  

Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания 4  

Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания 3  

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания 2  

                                                           
14 Не се считат за корекции на бюджета, добавянето на брой и/или мерна единица. 



Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания 1  

Критерият не е изпълнен 0  

В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий 3 от раздел III или по 

критерий 1 от раздел V, проектното предложение се отхвърля! 

Максимален брой точки: 91  

 

 


