МЯРКА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА
МИГ КУКЛЕН -АСЕНОВГРАД“./ ОПИК/ОС2/ИП2.2./СЦ2.2.
Цел на мярката:
Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване и
устойчиво развитие на местен бизнес на територията на МИГ Куклен, Асеновград, който да
осигурява заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите.
Съответствие с приоритетите на ОПИК 2014-2020, в т.ч. цел и принос към определена
специфична цел на програмата:
Мярката попада в обхвата на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от ОПИК 2014 – 2020.
Реализираните инвестиции с помощта на мярката от СВОМР на МИГ Куклен – Асеновград ще
стимулират производствения и експортния потенциал на МСП от територията на МИГ Куклен –
Асеновград, което ще допринесе за постигането на Специфична цел 2.2. „Повишаване на
производителността и експортния потенциал на българските МСП“ на Приоритетна ОС 2,
инвестиционен приоритет 2.2. на ОПИК 2014 – 2020.
Съответствие на мярката с идентифицираните проблеми на територията и спецификата
по отношение на обхванатата територия:
Малките и средните предприятия играят основна роля в развитието на местната икономика на
територията на МИГ Куклен - Асеновград. Те са ключов източник за създаване на работни места,
нови бизнес идеи и предприемачески умения. В този аспект усилията на територията да създаде
конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане развитието на
МСП, защото те са най-чувствителни към промени в бизнес средата. Попадайки основно в
категорията „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени предприятия”.
местните МСП имат затруднен достъп до капитал и кредитен ресурс. Това лимитират
въвеждането на нови технологии и системи за управление, което се отразява негативно на
ефективността на производството и възможностите за достъп до пазари, и устойчиво развитие. За
да подобрят конкурентоспособността си те се нуждаят от повишаване на производствения си
капацитет, оптимизация на производствените процеси, подмяна на морално остарялото
технологично оборудване и повишаване на качество на произвежданите продукти.
Идентифицираните проблеми попадат изцяло на полето на въздействие на предвидената в
СВОМР Мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ
Куклен - Асеновград“.
Целева група и идентифицирани проблеми, които мярката адресира:
1. МСП от територията на МИГ, нуждаещи се от общи производствени инвестиции за
подобряване на производствения капацитет за растеж;
2. МСП от територията на МИГ, нуждаещи се от подкрепа за специализирани услуги за развитие
и укрепване на управленски капацитет;
3. МСП от територията на МИГ, нуждаещи се от подкрепа за растеж, чрез подобряване на
качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии
и услуги;
Допустими кандидати:
1. Да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ
Куклена, Асеновград и осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ;
2. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

3. Кандидатите от територията на общ. Асеновград попадаща в обхвата на МИГ следва да
отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките
и средни предприятия (ЗМСП). Допустимостта на кандидатите по този критерий се определя на
териториален принцип съгласно демаркацията на ОПИК и Приложения № 1-3 на ПМС №
161/2016;
4. Кандидатите от територията на общ. Куклен следва да отговарят на изискванията за малко
или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).
Допустимостта на кандидатите по този критерий се определя на териториален принцип съгласно
демаркацията на ОПИК и Приложения № 1-3 на ПМС № 161/2016;
5. Да имат минимум три приключени финансови години и реализиран минимален размер нетни
приходи от продажби общо за последните три приключили финансови години: за микро
предприятия: ≥ 210 000 лева; за малки предприятия: ≥ 750 000 лева; за средни предприятия: ≥ 3
000 000 лева;
6. Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна
финансова помощ в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
7. Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна
финансова помощ от ОПИК, в случай че не са микро предприятие в рамките на селски район и не
са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми,
финансирани със средства на ЕС;
8. Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват, в една
от определените в „Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия
2014-2020“ групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична
интензивност, както следва:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства по (КИД 2008): 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“; 29 „Производство
на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без
автомобили“
Интензивни на знание услуги по (КИД - 2008): 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 по (КИД 2008): 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“
Допустими дейности:
1. 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. Дейностите трябва да са насочени към: 1.1.) повишаване на
производителността; 1.2.) ефективното и ефикасното използване на факторите на
производство чрез внедряване на нови технологии/ практики/ методи/ системи за подобряване
на ресурсната ефективност в производствения процес; 1.3.) подобряване на производствените
процеси чрез инвестиции в ДМА и ДНА; 1.4.) разширяване на производството чрез добавяне на
нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; 1.5.)
диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и
достъп до пазари.
2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския
капацитет. Дейностите трябва да са насочени към: 2.1.) разработване, внедряване и
сертифициране на системи за управление на качеството (СУК), опазване на околната среда, еко
маркировка, сигурност на информацията и др. съгласно международни, европейски и национални
стандарти; 2.2.) разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри
производствени практики; 2.3.) инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни
приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.
3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на
използването на ИКТ и услуги1. Дейностите трябва да са насочени към: 3.1.) подобряване на
качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на
базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“,
„мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и
локации на дадено дружество; и/или 3.2.) системи за автоматизирано проектиране, инженерни
дейности и производство; и/или 3.3.) системи за трансформиране на бизнес и операционни
процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността;
Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на целевите групи
(ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за територията подходи (ако са
идентифицирани такива):
Територията на МИГ Куклен – Асеновград се характеризира, като региона с по-висок % на
представители на етническите малцинства (над 25%) от средния показател за страната. В
специфичните критерии за оценка на проекти МИГ ще финансира приоритетно проекти на
представители на уязвимите групи в т.ч. проекти на етническите малцинства. Въпреки, че общ
принцип по всички ОП е да се дава преимущество на кандидати, които имат предходен опит по
проекти, по мярката МИГ ще финансира приоритетно проекти, на кандидати, които не са
Могат да включват дейности за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата
с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ
системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
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получавали БФП по линия на ЕС по този начин се цели улесняване на достъпа до финансиране на
най-уязвимите кандидати. Тази комбинация от съчетаването на икономическите със социалните
социални ефекти по мярка която има изцяло бизнес насоченост представлява иновативен за
територията подход за решаване на проблемите в региона.
Допустими разходи:
1. Разходи за придобиване на ДМА и ДНА, в т.ч. придобиване на машини, съоръжения и
оборудване, необходими за изпълнението на дейностите по проекта2.
2.) Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране и ре-сертифициране на СУК с изискванията
на национални/европейски/международни стандарти;
3.) Разходи за услуги във връзка с: постигане на съответствие и оценка на съответствие на
продукти с национални/европейски/международни стандарти и така наречените „съществени
изисквания” към тях3; присъждане на екомаркировката на ЕС.
4.) Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени
практики;
5.) Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление
на бизнес процесите в предприятията;
6.) Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес
процесите в предприятията, представляващи ДНА;
7.) Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (SaaS);
8.) Разходи за визуализация – до 2 000 лв.
Допустимите и Недопустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел
I от ЗУСЕСИФ, Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за
допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 2020 г. и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими
разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР,
ЕСФ, КФ и ЕФМДР, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно условия по чл. 57, ал. 1 от
ЗУСЕСИФ.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за
допустимост на разходите за съответния програмен период.
На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности,
които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за
кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са
извършени от него.
Финансови параметри:
Общ бюджет на мярката за целия период на СВОМР: 1 955 000 лв. (999 590,96 евро при курс
1,9558 лв. за 1 евро)
Минимален размер на помощта (БФП) за един проект: не по-малко от 30 000 лв.

В случаите на проекти само за „Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет“
и/или „Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги“
разходите за придобиване на ДМА и специализирани софтуерни приложения, представляващи ДНА не могат да надвишават 150 000 лв. по
всеки индивидуален проект (ограничението не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес
процесите в предприятията, които също представляват ДНА).
3
„Съществени изисквания“, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от
Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти)
2

Максимален размер на допустимите разходи за един проект: 391 160 лв. (левовата
равностойност на 200 000 евро по курс 1 евро/1,9558 лв.)
Интензитет на помощта (БФП):
Максимален интензитет на БФП: до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект
за всички категории предприятия.
Приложим режим на държавна помощ:
„De minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към
помощта „de minimis“.4
Очакван принос за територията на МИГ Куклен -Асеновград:
В резултат на подкрепените дейности се очаква подобряване на конкурентоспособността,
създаване на потенциал за експорт и подобряване на пазарното присъствие на МСП от
териториите на МИГ Куклен- Асеновград чрез: 1.) внедрени технологии за подобряване на
производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на
производствените разходи и оптимизиране на производствената верига; 2.) повишаване и
подобряване на използването на ИКТ, и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса;
3.) осигуряване на достъп до специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на
управленския капацитет.
Критерии за оценка на проекти:
Точки
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ:
I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на 19
проекта
1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви, данъци и амортизации –
4
EBITDA за три финансови години
2. Производителност на кандидата за три финансови години
4
3. Приходи от износ за три финансови години
2
4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за три финансови години на
6
кандидата и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта
5. Коефициент на задлъжнялост спрямо последната финансова година
3
II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление
6
1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните три финансови години
3
2. Внедрени машини/стандарти/системи за управление
3
5
III. Ефект от изпълнението на проекта
10
1. Вътрешна норма на възвръщаемост6 (N, N+1, N+2, N+3)
2
2. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)
2
3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по
2
проекта (N+1, N+2, N+3)
4. Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, N+2, N+3)
4
IV. Приоритизиране на проекти
15
1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС
5

4

Максималният размер на помощта по режим „de minimis“, за която се кандидатства заедно с другите получени минимални помощи, не може
да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също
предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.
5
При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид последната приключила година, N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни
години, при които N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта.
6
Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR)

2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за смекчаване
на последиците от изменението на климата7 и приспособяване към тях.
3. Устойчиво развитие
V. Бюджет и ефективност на разходите
1. Реалистичност на разходите по проекта
2. Реалистичност на плана за действие по проекта
3.Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и ефект от
изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за местно развитие
VI. Допълнителни специфични критерии към СВОМР определени от МИГ
1. Проектът е на кандидат, който до момента не е получавал БФП по линя на ЕСИФ.
2. Осигуряване на устойчива заетост (максимален брой точки):
Проектът ще доведе до създаване на нови работни места за период от минимум 1 година
след приключване на дейностите по проекта:
• 1 ново работно място – 3 т.
• От 2 до 5 нови работни места – 6 т.
• Над 5 нови работни места – 10 т.
3. Приоритизация според вида кандидат (максимален брой точки):
• Проектът е на кандидат микро предприятие – 10 т.
• Проектът е на кандидата малко предприятие – 5 т.
• Проектът е на кандидата средно предприятие – 3 т.
4. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до 60 000 лв.
5. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически
малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания
(минимум 60% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на
физически лица от уязвимите групи):
Максимален брой точки:

5
5
10
4
2
4
40
10
10

10

5
5

100

Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и
инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 – 2020 г.
7

