
ПРЕДСТОЯЩА ВЪЗМОЖНОСТ! „Адаптиране на дейността на МСП в контекста 

на COVID-19“. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ! 

 

Може да изпращате своите коментари до 22.10.2020 г., 17:30 ч., на: 

public.consultation@mi.government.bg 

 

 

ТАЗИ СХЕМА Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВАС АКО 

 

1) Сте микро, малко или средно предприятие, регистрирано по Търговския закон 

2) Имате минимум една приключена финансова година (2019 г.) и през нея сте 

реализирали нетни приходи от продажби, в зависимост от категорията на 

предприятието ви, както следва: 

- Микро предприятие - ≥ 30 000 лева 

- Малко предприятие - ≥ 200 000 лева 

- Средно предприятие - ≥ 1 000 000 лева 

3) Основният ви код на икономическа дейност за 2019 год. попада в един от 

следните сектори: Промишленост (сектори B, C, D и Е), Търговия (сектор G) и 

Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S) 

4) Заявявате подкрепа само за основния код на икономическата си дейност, 

определен въз основа на данни за 2019 год.  

 

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ зависи от категорията на предприятието 

ви и е както следва: 

 

1) За микро предприятия: минимум 3,000.00 лв./ максимум 15,000.00 лв., но не 

повече от 10 % от нетните ви приходи от продажби за 2019 г.  

2) За малки предприятия: минимум 10,000.00 лв./ максимум 30,000.00 лв., но не 

повече от 5% от нетните ви приходи от продажби за 2019 г. 

3) За средни предприятия: минимум 25,000.00 лв./ максимум 75,000.00 лв., но не 

повече от 2,5% от нетните ви приходи от продажби за 2019 г.   

 

Финансиране от програмата за всички категории предприятия: 70% 

Вид на помощта: минимална помощ (де минимис)  

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

 

Само дейности, които ще ви помогнат да адаптирате процесите и организацията на 

работата ви, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в 

условията на COVID-19. 
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ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ 

 

 

Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи, разходи за строително-

монтажни дейности, както и за материали и консумативи, свързани с: 

1) Осигуряване на колективни средства за защита, т.е. средства, които се ползват от 

повече от един човек (термометри, термокамери, пречистватели на въздуха и 

пр.)  

2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични 

диспенсери;   

3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез: 

- Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното 

място - поставяне на прегради, препозициониране на производствените 

машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между 

работниците, опериращи с тях и др. под.;  

- Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и 

осигуряване на безконтактно преминаване между отделните 

помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на 

автоматично осветление; 

- Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация 

на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация 

(ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на 

съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на 

система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез 

безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. подобни 

- Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер 

за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа. 

 

Не може да финансирате основен ремонт или пък ремонт на помещение под наем, за 

което нямате сключен договор за ползване за поне 3 години от окончателното плащане 

по проекта. Не може да закупувате транспортни средства.  

 

ВАЖНО: За всеки разход, който включите в проекта си, ще трябва да направите много 

ясна и точна обосновка по какъв начин чрез него ще реорганизирате и адаптирате 

работните места и/или ще промени бизнес процесите и моделите в предприятието си 

така, че да създадете безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-

19. 

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 6 (шест) месеца.   

 

 

 

 



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Освен оценка на административното съответствие, методиката предвижда и техническа 

оценка на проектните предложения, която е комбинация от три основни параметъра: 

1) Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г. – 10 т. 

2) Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г. – 

10 т.  

3) Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от 

реализиране на планираните дейности, която се изразява в отлично обосновани 

1) връзка между заявените разходи по проекта и нуждата от реорганизация и 

адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в 

контекста на COVID-19 и 2) ефектите, които ще се постигнат посредством 

отпуснатата помощ по процедурата в посока създаване на безопасни и 

здравословни условия на труд предприятието ви в контекста на COVID-19.    – 10 

т.  

 

Всички документи за обсъждане може да намерите на https://bit.ly/379a6ZJ. 

 

За повече информация, предварителна оценка на допустимостта и на стартовата 

позиция на предприятието ви спрямо методиката за оценка, моля не се колебайте да се 

свържете с екипа на ИДЕИН на: office@idein.eu или на тел. 0887/227774.  
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