
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА 

Проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора, договор № BG161PO002-3.3.02-00010-

C0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие.  

 

АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПО 

ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 



ОПИК (1) 

Основна цел: предоставяне на инвестиционна подкрепа на 

българските МСП за подобряване на производствените процеси, 

повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния 

потенциал.  

Общ бюджет на процедурата: 150 000 000 евро 

 

 

Подобряване на производствения 

капацитет на МСП 

 Минимален и максимален размер на заявената безвъзмездна 

финансова помощ в зависимост от категорията на 

предприятието-кандидат: 



ОПИК (3) 

 Максимален интензитет на помощта: 

Категория на 

предприятието 

Максимален интензитет на 

помощта за дейности извън 

Югозападен район 

 Максимален интензитет на 

помощта за дейности в 

Югозападен район 

Микро и малки предприятия 70 %  45 % 

Средни предприятия 60 %  35 % 

Подобряване на производствения 

капацитет на МСП 

 Допустими кандидати 

 

- Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите; 

- Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие; 

- Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.); 

 

 



- Да развиват своята основна икономическа дейност 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: 

ОПИК (3) 

Подобряване на производствения 

капацитет на МСП 

  

Категория на предприятието 

  

Нетни приходи от продажби 

 Микро предприятие ≥  175 000 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 

2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната 

технологична интензивност, както следва: 



ОПИК (4) 

Подобряване на производствения 

капацитет на МСП 

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“; 

• 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“. 
 

 

ОПИК (5) 

Подобряване на производствения 

капацитет на МСП 



Допустими разходи 

 Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, 

представляващи дълготрайни материални активи, необходими за 

изпълнението на дейностите по проекта; 

 Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, 

необходими за изпълнението на дейностите по проекта 

ОПИК (6) 

Подобряване на производствения 

капацитет на МСП 

Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване: 

     8 юли 2015 г. за нискотехнологични промишлени производства;  

     8 септември 2015 г. за високотехнологични промишлени производства; 

     9 ноември 2015 г. за интензивни на знание услуги. 

 



ОПРЧР (1) 

Независим живот 

Цел: Интегриран характер на услугите за хората с невъзможност за 

самообслужване и за хората с увреждане – съчетаване на комплексни 

действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални 

и здравни услуги в общността или в домашна среда 

Бюджет общо -150 000 000 лева 

Минимален размер на безвъзмездната помощ:  
 
Максимален размер на безвъзмездната помощ: 

80 000 лева  

500 000 лева  

Допустими кандидати: 

 Общини и райони на общини  

Допустими партньори: 

 Доставчици на социални услуги 

 Неправителствени организации 



ОПРЧР (2) 

Независим живот 

Допустими дейности: 

 Подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови центрове 

за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда;  

 Обучение на персонала за предоставяне на услугите; 

 Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия 

на персонала, предоставящ социални услуги; 

 Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за 

потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност; 

 Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания; 

 Разработване на методология за дейността на центъра; 

 Дейности за текущ ремонт,обзавеждане и оборудване 

 Дейностите по проекта следва да приключат до 31 декември 2017 г.  

 

 



Срокове за кандидатстване: 

 

до 10 юни 2015 г., 23,59 часа; 

до 10 юли 2015 г., 23,59  часа; 

до 06 януари 2016 г., 23,59 часа. 

Независим живот 

ОПРЧР (3) 



ОПРЧР (4) 

Активни  

Цел: активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна 

възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в 

заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ 

 

Общ бюджет: 26 000 000 лева 

Минимален размер на безвъзмездната помощ:    200 000  лева  

Максимален размер на безвъзмездната помощ:   391 166 лева  

Допустими кандидати/партньори: 

- неправителствена организация; 

- организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на 

труда;   

- център за информация и професионално ориентиране;  

- център за професионално обучение;   

 

 

 

 



ОПРЧР (5) 

Активни  

- социален партньор (национално представителна организация на 

работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с 

изискванията на Кодекса на труда);  

- община или район на община; 

- работодател  

 

Допустими дейности: 

- идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 години   

включително, които не са в образование или обучение, и активиране за 

включването им на пазара на труда - информационни кампании и 

събития; трудови борси; индивидуална работа с идентифицираните 

лица; 

 



ОПРЧР (6) 

Активни  

- предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на 

работа; 

- обучения за придобиване на професионална квалификация или 

ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и 

дигитална компетентност 

- наемане на лица от целевата група за период до 6 месеца 

 

Срок за публично обсъждане на насоките за кандидастване –  

12 юни 2015 г. 

 

 

 

 



ОПРЧР (7) 

Ново работно място 2015 

Цел: да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни 

места за безработни и неактивни лица 

 

Общ бюджет: 40 000 000 лева 

Съфинансиране: 

-микро, малки, средни предприятия – не се изиска  

-големи предприятия – 20% от безвъзмездната помощ 

 

Минимален размер на безвъзмездната помощ:    50 000 лева  

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 391 166 лева  

 



ОПРЧР (8) 

Ново работно място 2015 

Допустими кандидати: 

- работодател със самостоятелна правосубектност - всяко физическо 

или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, 

независимо от собствеността, правната и организационната си 

форма; 

 - за приключилите  две предходни финансови години, кандидатът 

разполага с финансов ресурс равен или по-голям на максимално 

допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на 

безвъзмездната финансова помощ);  



ОПРЧР (9) 

Ново работно място 2015 

Допустими дейности: 

- наемане на безработни лица за период до 12 месеца – 

Работодателят е длъжен да запази заетост на минимум 50 % от 

новоразкритите работни места за минимум 12 месеца, без 

прекъсване, след одобряване на  окончателния доклад по проекта; 

- професионално обучение за придобиване на първа или втора 

квалификационна степен и обучение по част от професия по 

първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите 

лица; 

- обучение на вече наетите лица по ключови компетентности - 2 

„Общуване на чужди езици” и 4 „Дигитална компетентност”; 

- закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански 

инвентар, свързани със създаването на нови работни места 

 

 

   



ОПРЧР (10) 

Ново работно място 2015 

- Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с 

увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост 

- Осигуряване на наставник за хората с увреждания 

 

 

 

Срок за публично обсъждане на насоките за кандидастване –  

19 юни 2015 г. 

 



Допълнителна информация 

Областен информационен център 

Стара Загора 6000 
бул. “М. М. Кусев” № 9 

тел. 042/603 526; 0889 199 180 
eл. адрес: oic.stz@gmail.com 

www.eufunds.bg 


