
 

ДОПУСТИМИ КОДОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ по ОПИК 2014-2020 „Подобряване на 
производствения капацитет в малките и средни предприятия“ 
 
Кандидатите трябва 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“  

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“1 

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ 

                                                           
1 Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с 

изключение на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина. 

Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код 

С16.29) е недопустимо по настоящата процедура. 



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“ 

 

ВАЖНО: Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 

2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008 от Формуляра за 

кандидатстване като кандидатите носят отговорност за правилното му определяне. 

 

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

ВАЖНО: Кодът на икономическата дейност, за която се кандидатства следва да бъде 

посочен в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за 

кандидатстване, като кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.  

ВАЖНО: За удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще 

извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на 

кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези 

данни с информацията, посочена от кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на 

организацията по КИД-2008“ и поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за 

кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да попълнят и представят на етап 

кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ (Приложение З). В случай че 

след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа 

дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля. В 

случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на 

основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във 

Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 

2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за 

кандидатстване. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 

2017 г. кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е 

заявил подкрепа за друг код на икономическа дейност и посоченото e видно от 

информацията, представена във Формуляра за кандидатстване, проектното предложение 

се отхвърля.   С оглед постигане на коректност при попълване на информацията в т. 2 „Данни 

на кандидата“ (поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на проекта по КИД-

2008“) е препоръчително кандидатите да се обърнат към НСИ за проверка на данните. В 

случай че след проверката се установи, че съгласно данните за 2017 г. НСИ не може да 

определи код на основната икономическа дейност на кандидата, проектното предложение 

се отхвърля. 



За допълнителна информация, кандидатите могат да се запознаят с Методологията за 

определяне на код на основна икономическа дейност по КИД-20082  и методологичните 

бележки по Класификация на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение Л).  

Кандидатите не могат да заявяват подкрепа за повече от един код на икономическа 

дейност.  

Моля имайте предвид, че за определяне на допустимостта съгласно посочения критерий се 

използва Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) – Приложение Л. 

 

                                                           
2 http://www.nsi.bg/bg/content/42/basic-page/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8 


