
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ “ 

2014-2020 

 

 

 

 

 

Процедура на подбор на проекти 

 

BG16RFOP002-2.077 

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ 

 

 

 

 Обществено обсъждане до 16,30 часа на  29.06.2020 год. 

 
 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА ................................................................................................................. 2 

ВИЕ СТЕ ДОПУСТИМ КАНДИДАТ АКО СТЕ: ................................................................................. 2 

ФИНАНСИРАНЕ ............................................................................................................................. 3 

КОИ СА НЕДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ....................................................................................... 4 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ................................................................................................................ 4 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИНДИКАТОРИ .................................................................................................. 5 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ ......................................................................................... 5 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ............................................................................................................... 6 

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ................................................................................. 7 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ............................................................ 10 

 

 

 



 

 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за 

справяне с последиците от пандемията COVID-19. 
 

 

ВИЕ СТЕ ДОПУСТИМ КАНДИДАТ АКО СТЕ: 

 

❖ юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите; 

❖ имате минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 

г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които 

сте извършвали стопанска дейност; 

❖ отговаряте на изискванията за средно предприятия съгласно 

съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на 

Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, 

малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36); 

❖ реализирали сте оборот (Съгласно посоченото в Годишната 

данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо 

приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна 

декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-

3001 „Общо приходи“)) за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 

000 лв.; 

❖ имате регистриран спад поне 20% в оборота за един от 

календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, 

предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия 

месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС1, подавана 

към НАП;  

❖ не сте в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за 

групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 

на Комисията); 

❖ предприятие, което не кандидатства за финансиране на 

икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К 

 
1 Раздел А, клетка 01 „Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС“ от Справката-декларация за 
ДДС за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 



„Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), 

както и такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа 

дейност, попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ 

съгласно КИД-2008. 

 

ВАЖНО: НЕДОПУСТИМ КАНДИДАТ СТЕ ако имате задължения за данъци 

и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на УО, или аналогични задължения, 

съгласно законодателството на държавата, в която сте установени, доказани 

с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените 

дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от 

сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 

година или повече от 50 000 лв. 
 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

Общ наличен бюджет: 200 милиона лева 

 

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен 

пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 

въз основа на статистически данни за броя на средните предприятия във 

всеки от секторите, както следва: 

 

 

Сектор съгласно КИД-2008 

 

Разпределение 

на бюджета по 

сектори (лв.) 

 

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 1 400 000  

Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 72 500 000 

Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 

ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

1 100 000 

Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

2 800 000 

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО 21 300 000 

Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 34 600 000 

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 11 400 000 

Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 13 500 000 

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  

ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

9 600 000 



Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 300 000 

Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 5 300 000 

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 11 100 000 

Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ 1 100 000 

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 9 500 000 

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 3 000 000 

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 500 000 

 

▪ Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 

30,000 лв. 

▪ Максимален размер на БФП – 150 000,00 лв. 

▪ % на съфинансиране от програмата – 100% 

 

ВАЖНО: Заявената безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по 

процедурата, може да бъде в максимален размер на 3 % от оборота, 

деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. 

(част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в 

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 

2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“). 
 

КОИ СА НЕДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ 
 

Дейности, които са започнати  и/или физически завършени или изцяло 

осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани 

плащания са извършени. 
 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или 

липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-

19: 

1. Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, 

предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на 

продукция или услуги; 
 

2. Разходи за външни услуги, вкл. режийни разходи; 

 

3. Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и 

разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на 

работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 



01.07.2020 г. 

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да 

са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г., но 

не повече от 2000 лв. 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИНДИКАТОРИ 

 

1) Индикатор за резултат: 

- Предприятия, които не са в ликвидация за период от 3 месеца след 

приключване на проекта.  

Индикаторът се отчита служебно от Управляващия орган на 

ОПИК. 

 

2) Индивидуални за процедурата индикатори за изпълнение: 
 

- Запазване на нивата на заетост в подкрепените предприятия; 
Базовата стойност на посочения индикатор съответства на броя на заетите лица за месеца, 

прехождащ месеца на сключване на административния договор, а целевата стойност съответства 

на броя на заетите лица за месеца на приключване изпълнението на проекта. 

 

Индикаторът е приложим само за предприятия, които ще предявят разходи за персонал по 

процедурата. 

 

 

Стойностите на индикаторите ще се попълват и отчитат 

служебно от страна на УО на ОПИК като от кандидата могат да 

бъдат искани разяснения или допълнителни документи в тази 

връзка. 
 

В случай на неизпълнение на посочените по-горе индикатори, кандидатите ще следва 

да възстановят средствата по проекта съгласно заложеното в чл. 7 от 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

(Приложение 9 към Условията за изпълнение).  

  
 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ 

 

3 месеца, след сключване на договора за БФП. 
 



 

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА 

По електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на 

валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

 

  



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта; 

Етап 2: Техническа и финансова оценка. 

 

Критерии Макс. 

брой 

точки 

Източник на проверка 

1. Съпоставимост между средната стойност на 

EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявените 

разходи по проекта 

10 EBITDA = [Раздел А, т. I “Приходи от 

оперативна дейност”, ред „Общо за 

група I”, код (15000) от приходната 

част на ОПР за съответната 

финансова година минус (Раздел А, т. 

I “Разходи за оперативна дейност”, 

ред „Общо за група I”, код (10000) от 

разходната част на ОПР за 

съответната финансова година 

минус „Разходи за амортизация и 

обезценка на дълготрайни 

материални и нематериални 

активи”, код (10410) от разходната 

част на ОПР за съответната 

финансова година)]. 

Стойността на коефициента 

EBITDA се изчислява като 

средноаритметично от изчислените 

коефициенти за всяка една от двете 

години. 

Стойността на заявените разходи 

по проекта се приравнява на хил. лв., 

т.е. „Разходи по проекта“ делено на 1 

000 = Стойност на проекта в хил. лв. 

Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на 

кандидата е по-голяма от стойността на заявена 

безвъзмездна финансова помощ по проекта (в 

хил.лв.) 

10   

Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на 

кандидата, умножена по 2, е по-голяма от стойността 

на заявена безвъзмездна финансова помощ по 

проекта (в хил.лв.) 

8   

Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на 

кандидата, умножена по 3, е по-голяма от стойността 

на заявена безвъзмездна финансова помощ по 

проекта (в хил.лв.) 

6   

Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на 

кандидата, умножена по 4, е по-голяма от стойността 

4   



на заявена безвъзмездна финансова помощ по 

проекта (в хил.лв.) 

Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на 

кандидата, умножена по 5, е по-голяма от стойността 

на заявена безвъзмездна финансова помощ по 

проекта (в хил.лв.) 

2   

Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на 

кандидата, умножена по повече от 5, е по-голяма от 

стойността на заявена безвъзмездна финансова 

помощ по проекта (в хил.лв.) 

0  

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи за 2019 г. 

 

10 

Отчет за приходите и разходите за 

2019 г., ред „Разходи за данъци от 

печалбата“ (код 14200) плюс ред 

„Други данъци, алтернативни на 

корпоративния данък“ (код 14300) от 

разходната част на ОПР делено на  

ред „Общо за група I” (код 15 000) от 

приходната част на ОПР.  

Коефициентът се изчислява в 

проценти. 

 

Претегленият коефициент на разходите за данъци 

спрямо реализираните приходи е > 3 % 
10 

 

Претегленият коефициент на разходите за данъци 

спрямо реализираните приходи е > 2 %  и ≤ 3% 
8 

 

Претегленият коефициент на разходите за данъци 

спрямо реализираните приходи е > 1 %  и ≤ 2%. 
6 

 

Претегленият коефициент на разходите за данъци 

спрямо реализираните приходи е  > 0,5 % и  ≤ 1%. 
4 

 

Претегленият коефициент на разходите за данъци 

спрямо реализираните приходи е  > 0% и  ≤ 0,5% 
2 

 

Претегленият коефициент на разходите за данъци 

спрямо реализираните приходи е ≤ 0% 
0 

 

3. Наличие на пряка връзка между пандемията 

COVID-19 и спада в оборота на предприятието-

кандидат 

10 Формуляр за кандидатстване, т. 5 

„Допълнителна информация 

необходима за оценка на проектното 

предложение“ 

Представената информация описва ясно връзката 

между пандемията COVID-19 и спада в оборота на 

предприятието-кандидат; 

Приведени са аргументи в подкрепа на тази връзка, 

подкрепени с количествени данни; 

10  



Ясно са очертани кои елементи от производствения 

процес/процеса по предоставяне на услугата са най-

сериозно засегнати; 

Направена е прогноза за ефектите от пандемията 

върху дейността на предприятието кандидат; 

Очертани са механизми за преодоляване на 

последиците от COVID-19 върху дейността на 

предприятието кандидат; 

Изпълнени са 5 от гореописаните изисквания 10  

Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания 8  

Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания 6  

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания 4  

Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания 2  

Критерият не е изпълнен. 0  

В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий 3, проектното предложение се 

отхвърля! 

Максимален брой точки: 30  

 

Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършват чрез 

директно въвеждане на класирането и мотивите за него в ИСУН. 

 

В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по критерий 3, 

проектното предложение се отхвърля. 

За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой 

точки на етап „Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по 

следния начин: Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения 

брой точки по критерий 1.  

В случай че проектните предложения имат равен брой точки и по този критерий, 

същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 2.  

В случай че проектните предложения имат равен брой точки и по този раздел, 

същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 3.  

В случай че има равенство по всички гореизброени показатели, проектните 

предложения ще бъдат класирани по реда на подаването на проектните 

предложения в ИСУН 2020. 

 

 

  



НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

1. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 1) – 

подписана, подпечатана и сканирана и прикачена в ИСУН 2020; 

2. Декларация за финансовите данни  - попълнена по образец 

(Приложение 2) - подписана, подпечатана и сканирана и прикачена в ИСУН 

2020; 

3. Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за 

кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец 

(Приложение 2.1.) - подписана, подпечатана и сканирана и прикачена в 

ИСУН 2020; 

4. Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат 

предоставени от НАП на УО по служебен път – попълнена по образец 

(Приложение 2.2) - подписана, подпечатана и сканирана и прикачена в ИСУН 

2020 или подписана с КЕП с attached signatureл 
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