
5.3 Мерки от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

(Европейски фонд за регионално развитие) 

Мярка ОПИК 1: Капацитет за растеж на МСП   

Цели и обхват на мярката   

На територията на МИГ Исперих функционират малко на брой неземеделски малки и 

средни предприятия, но те осигуряват значителна част от заетостта във формалния 

сектор, поради което тяхното устойчивото развитие е от съществено значение за 

местното социално икономическо развитие. Предизвикателства, пред които са 

изправени тези предприятия са различни. Част от фирмите се намират в етап на 

развитие на нови външни пазари и разнообразяване продуктовата гама и се нуждаят от 

инвестиционна подкрепа за осигуряване и ускоряване на растежа. Друга част от 

фирмите губят конкурентоспособност поради изтичането на квалифицирана работна 

ръка и се нуждаят от инвестиции за повишаване на производителността на труда и 

привлекателността на работните места.   

Мярката е планирана на изпълнение на Цел 1 на стратегията и в съответствие с 

идентифицираните потребности, цели:  

 Стимулиране на инвестиции за повишаване на производствения капацитет и 

производителността на малките и средни предприятия, опериращи на 

територията на МИГ–Исперих;   

 Насърчаване на създаването на нови малките и средни предприятия на 

територията и предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и 

регионални предизвикателства и секторите на Националната стратегия за 

насърчаване на МСП.  

Мярката ще допринесе за повишаване на икономическата активност и разнообразяване 

на икономиката на МИГ Исперих чрез укрепване на производителността, качеството и 

конкурентоспособността водещи до разширяване на вътрешния и външния пазар на 

съществуващите малки и средни предприятия. Освен това мярката ще допринесе за 

привличането на инвестиции на територията на МИГ на фирми от други региони или 

предприемачеството и устойчивото развитие на новосъздадени МСП, включително 

доставчици на по-големи фирми от територията. Така мярката ще допринесе за 

запазване и създаване на работни места и ще способства за устойчивия растеж на 

местната икономика.  

Мярката пряко адресира и има принос за две от националните цели ВОМР и целите на 

ОПИК за ВОМР чрез подпомагане на инвестиции за разширяване на капацитета на 

МСП и осигуряване на тяхното устойчиво развитие и създаване на заетост за местното 

население. Мярката адресира специфичната цел на Приоритетна ос 2, Инвестиционен 

приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” и 

Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“.   



Допустими получатели 

Допустими по мярката са кандидати, които отговарят на следните критерии: 

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

са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо пространство;  

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

малките и средни предприятия; 

3. Да са стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия в определените 

в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори, както и предприятия, 

развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, 

предприятия развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на 

населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество и др. 

Кандидатите/получателите по т. 1, 2 и 3  трябва да имат постоянен адрес – за 

физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и 

юридическите лица, на територията на действие на МИГ Исперих и да осъществяват 

дейностите по проекта на същата територия и да отговарят на останалите изисквания на 

Наредба 22/14.12.2015 г. 

По мярката не се подпомагат: 

1. Кандидати, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за 

финансиране за дейности, включени в забранителните режими и извън приложното 

поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. или 

недопустими съгласно координацията на ОПИК с другите програми, финансирани със 

средства на ЕС. 

2. Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

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

райони, посочени в ПРСР. 

Допустими дейности  

Безвъзмездната помощ по мярката се предоставя само за инвестиции в определените в 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 

сектори, а също културните и творческите индустрии, предприятия развиващи нови 

продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и 

здравеопазване, социално предприемачество.  

Допустими по мярката са проекти, включващи инвестиции в материални и 

нематериални активи, насочени към:  

1. Повишаване на производителността; 

2. Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес; 

3. Подобряване на производствените процеси;  

4. Въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси; 

5. Разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или 

подобряване на съществуващите продукти;  

6. Диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на 

предприятията и достъп до пазари.  



7. Разширяване на капацитета на съществуващ обект и създаване на нов стопански 

обект.  

Всички проекти по мярката трябва да допринасят за постигане на поне един от 

следните резултати на приоритетна ос 2 на ОПИК:  

 Повишаване на обема на износа на стоки и услуги; 

 Повишаване на производителността. 

Продължителността на изпълнение на един проект е до 18 месеца, считано от датата на 

влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

Недопустими по мярката са следните дейности:  

 дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното 

предложение и или са финансирани от други публични източници; 

 закупуване на дълготрайни активи втора употреба; 

 закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални дълготрайни 

активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;  

 закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на 

предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други 

подобни системи и модули към тях);  

 консултантски услуги за разработване на проектното предложение; 

 закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на 

стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, 

консумативи за производството, резервни части);  

 участие в семинари, работни срещи, изложения.  

Инвестициите, подпомагани по мярката трябва бъдат изпълнени на територията на 

община Исперих.   

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя и тя може да се използва за финансиране на 

разходи, които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско 

и национално законодателство, включително изискванията на глава 5 на ЗУСЕСИФ и 

ПМС №189/28.07.2016г. и Условията за кандидатстване, разработени от МИГ.  

При спазване на горните изисквания допустими са следните видове разходи:  

1. Разходи за изграждане или подобренията на недвижимо имущество; 

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по 

проекта; 

3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за 

изпълнението на дейностите по проекта. 

Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, 

следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, 

да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, 

несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо 

помощта, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за 

срок от минимум три години. 

Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен 

финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива 



след изтичането на договора за лизинг, но не по- късно от крайния срок на изпълнение 

на проекта.  

Инвестицията следва да се поддържа на територията на МИГ Исперих най-малко три 

години след разплащането на проекта. 

Финансови условия  

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 50 хил. лв., а 

максималният размер – 391,000 лв. Максималният размер на финансовата помощ на 

един кандидат за целия период на прилагане на Стратегията е в рамките ограниченията 

на държавната помощ по режим de minimis.  

Държавна помощ по настоящата мярка е по режим de minimis (Регламент (ЕС) № 

1407/2013). Общият размер на помощта de minimis на „едно и също предприятие“ (по 

смисъла на Регламента), по тази мярка или други помощи получени по същия режим, 

не може да надхвърля левовата равностойност 200 000 евро за период от три 

бюджетни години и съответно на 100 000 евро в случай на „едно и също предприятие“, 

което осъществява сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу 

възнаграждение.  

Интензитетът на помощта е 90% от общата стойност на допустимите разходи по 

проекта.  

Размерът на общия публичен принос за мярката е 1 500 000 лв.  

Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест 

Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР се 

определя в ЗУСЕСИФ и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на ЗУСЕСИФ от 

Указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. МИГ може да определи по мерките специфични 

критерии за изпълнение на стратегията на основа на анализа и идентифицираните 

нужди за развитие на територията и водещите общи принципи. Съгласно разпоредбите 

на чл. 26, ал. 2 на ЗУСЕСИФ документите, в частта, определяща условията за 

кандидатстване, се разработват от управляващия орган или от местна група за действие 

при прилагането на подхода ВОМР съобразно одобрената от комитета за наблюдение 

на съответната програма методология и критерии, използвани за подбор на операции, и 

по типов образец, утвърден със заповед на заместник министър-председателя или на 

министъра, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата 

за управление на средствата от ЕСИФ. 


