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УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

 

Допустими по процедурата за подбор на предприятия са само кандидати, които 

отговарят на следните критерии: 

1) Развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в 
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 
(НСНМСП) 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“  
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“ 
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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“. 
 

2) 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 

предприятия не могат да получават предприятията, извършващи основната си 

икономическа дейност в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на 

хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, със следните кодове:  

 
- 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”. 
 
3) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на 

предприятия, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на 

Комисията (ЕС) № 1407/2013 и по-конкретно ако тяхната основна дейност се отнася до: 

• сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата 

организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури 

• сектора на първичното производство на селскостопански продукти  

За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в 

горепосочените допустими сектори, кандидатите следва да представят актуално 

Удостоверение за последната отчетна година за код на основната икономическа 

дейност, издадено от Националния статистически институт. 

 


