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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  

2014-2020 

процедура за подбор на проекти  

BG16RFOP002-2.077 

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ 

 

I. Кой може да кандидатства – основни изисквания за допустимост 

Средни предприятия с минимум 2 приключени финансови години (2018 и 2019 г.), с оборот 

за 2019 г. не по-малко от 1 000 000 лв. През 2018 г. предприятията задължително трябва да 

са извършвали стопанска дейност – предприятия с оборот под 500 лв. за 2018 г. също са 

недопустими. 
 

Да са регистрирали спад поне 20% в оборота за февруари, март, април, май или юни 2020 

г. спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Месецът е по избор на кандидата. 

Не е допустимо участието на две свързани предприятия с еднакъв код на основна 

икономическа дейност – финансиране може  да получи само едното. 

Пълните условия за кандидатстване и изисквания за допустимост на кандидатите може да 

намерите на  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active  

 

II. Краен срок за кандидатстване 

24.08.2020 г. 16:30 ч.  

Кандидатстването, както и кореспонденцията с Управляващия орган по време на оценката, 

е изцяло електронно през Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН) - https://eumis2020.government.bg/.  
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III. Какво се финансира 

Допустими са разходи, извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на 

проекта за следното: 

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. 

Не могат да се финансират разходи за персонал на предприятия, които вече са получавали 

публично финансиране за заетост, независимо от вида му.  

 

IV. Минимален и максимален бюджет 
 

Минимален размер на 
заявената финансова 

помощ за проект 

Максимален размер на 
заявената финансова помощ 

за проект  

Процент на финансиране 

30 000 лева 
 

150 000 лева  
 

100% 

 

Безвъзмездната финансова помощ може да бъде в максимален размер на  5 % от оборота, 

деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 

0100 „Общо приходи“). 

 

V. Общ бюджет за процедурата  

 

Общ размер на 
безвъзмездната финансова 

помощ 

Финансиране от 
Европейския фонд за 
регионално развитие 

Национално 
съфинансиране 
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200 000 000 лева  
102 258 376,24 евро 

170 000 000 лева 

86 919 619,80  евро 

30 000 000 лева 
15 338 756,44 евро 

 
 
 

VI. Бюджет по допустими сектори 

 

 

Сектор съгласно КИД-2008 

Разпределение 

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 

 

VII. Срок за изпълнение на проекта 

Продължителност на изпълнение на всеки проект - 3 месеца.  

Срок за отчитане – 1 месец след приключване на проекта. 

 

VIII. Критерии за оценка - макс. 30 точки 
 

1. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на 
заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта (в хил. лв.) 
максимум 10 точки 
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− Средната стойност на EBITDA е по-голяма от заявената помощ:  10 точки 

− Средната стойност на EBITDA е по-голяма от заявената помощ:   8 точки 

− Средната стойност на EBITDA е по-голяма от заявената помощ:  6 точки 

− Средната стойност на EBITDA е по-голяма от заявената помощ:  4 точки 

− Средната стойност на EBITDA е по-голяма от заявената помощ:  2 точки 

− Средната стойност на EBITDA е по-голяма от заявената помощ:  0 точки 

 
2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 и 2019 г. 

максимум 10 точки 
 

− Коефициент на разходите за данъци спрямо приходите: >3%     10 точки 

− Коефициент на разходите за данъци спрямо приходите: > 2%  и ≤ 3%  8 точки 

− Коефициент на разходите за данъци спрямо приходите: > 1%  и ≤ 2%.  6 точки 

− Коефициент на разходите за данъци спрямо приходите: > 0,5% и  ≤1%. 4 точки 

− Коефициент на разходите за данъци спрямо приходите: > 0% и  ≤ 0,5% 2 точки 

− Коефициент на разходите за данъци спрямо приходите: ≤ 0%   0 точки 

 

3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на 
предприятието-кандидат 

максимум 10 точки 
 

− Представената информация описва ясно връзката между пандемията COVID-19 и спада 

в оборота на предприятието-кандидат – 5 точки  (В случай че проектното предложение 

получи „0“ точки по този подкритерий, то се отхвърля) 

− Ясно са очертани кои елементи от производствения процес/процеса по предоставяне 

на услугата са най-сериозно засегнати – 3 точки 

− Описани са ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по 

процедурата, по отношение преодоляване последиците от COVID-19 върху дейността на 

предприятието кандидат – 2 точки 
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