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МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ
1. Основни параметри
Управляващ орган

Главна
дирекция
„европейски
фондове
за
конкурентоспособност“ - Министерство на икономиката

Оперативна програма

Иновации и конкурентоспособност

Приоритетна ос

Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП“ (ПО 2)

Инвестиционен приоритет

Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на
МСП”

Наименование на
операцията

Портфейлни гаранции

Цел

Подпомагане на МСП за преодоляване на последствията
от пандемията COVID-19

Обосновка

Особено податливи в кризата, причинена от пандемията
COVID-19 са малките отворени икономики, каквато е
българската.
Тежестта
на
неизбежния
спад
в
икономическата дейност на българските предприятия ще
зависи от това как пандемията ще се разгърне във
времето и ще доведе до продължително потискане на
икономическата активност.
От особено значение за намаляване на предстоящия спад
е подпомагането със свежо финансиране на МСП, които
по данни на Евростат са 99.8% от предприятията в
България. В условията на криза МСП са изправени пред
недостиг или липса на ликвидност, включително в
следствие на:


прекъсването
на
веригите
на
доставка,
включително проблеми, свързани с набавяне на
суровини, материали и стоки от партньори в други
държави;



намаление в търсенето, предизвикано от послабото потребителско търсене на някои стоки и
услуги поради приложените мерки;



намален

обем

на

продукцията

поради
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отпуск

на



допълнителни
разходи,
свързани
с
преориентиране на дейността на предприятията и
привеждането им в действие в съответствие с
мерките срещу заразата;



частично или пълно преустановяване на работата
на МСП в определени сектори, в резултат на
обявеното извънредно положение;



намаляване на приходите от износ;



отрицателно
отражение
в
инвестиционните
намерения и капацитета за растеж на МСП,
свързано с увеличения риск за инвестиционните
планове и ликвидните затруднения и достъпа до
финансиране на предприятията.

Във връзка с посоченото е необходимо осигуряване на
достъп до облекчени условия на финансиране с оглед
подпомагане на МСП за преодоляване на негативните
последствия от кризата.
Очаквани резултати

Очакваните резултати са да се осигури достъп до
финансиране на МСП, което ще ги подкрепи за
покриване на непосредствените им нужди от оборотни
средства и/или от средства за инвестиции, като по този
начин подпомогне продължаване на дейността им и
осигури достатъчна ликвидност за преодоляване на
кризата свързана с пандемията COVID-19.

Демаркация

Инструментът ще се изпълнява при условията на
допълняемост
с
други
инструменти
на
пазара.
Допълняемостта ще се осъществява на база вида крайни
получатели, размера на кредитите и други условия на
финансиране.
Финансовите инаструменти по ОПРЧР например са
фокусирани единствено към стартиращи и социални
предприятия и са ограничени до кредити с максимален
размер от 50 000 евро, докато настоящият инструмент по
ОПИК е насочен към целия спектър на МСП и размерът
на кредита може да бъде значително по-голям.
Планираните гаранционни мерки с национални средства
за
осигуряване
на
кредитно
финансиране
през
Българската банка за развитие има специфични
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ограничения (кредити до 300 000 лв.) и ще осигури
финансиране само на част от огромната група на
българските МСП, които се нуждаят от подкрепа в
условията на кризата.
Продължителност

Допустими
кредити/лизинги
ще
могат
да
бъдат
включвани в гарантирания портфейл до 30.06.2021 г.
(или друга по-късна дата, в случай че такава бъде
определена по надлежния ред между ФМФИБ и
финансовия посредник). Гарантираните заеми следва да
бъдат усвоени от крайните поучатели не по-късно от
31.12.2023 г.
След подписване на Оперативното споразумение,
Банките партньори биха могли да включат в портфейла и
кредити, договорени между датата на подаване на
заявление за участие в гаранционната схема и датата на
подписване на Оперативното споразумение.
Срокът на гаранцията, предоставена чрез съответното
оперативно споразумение ще бъде до шест месеца (или
друг срок определен в оперативното споразумение) от
последна дата на падеж по допустим кредит/лизинг.

Териториален обхват

Територията на Република България.

Бюджет (ЕФРР и
национален)

Бюджет за изпълнение на финансовия инструмент в
комбинация с безвъзмездна финансова помощ под
формата на лихвена субсидия (вкл. такси и разходи за
управление): не повече от 85 000 000 евро.
Средствата за лихвени субсидии не могат да надхвърлят
20 % от бюджета на финансовия инструмент (след
приспадане на таксите и разходите за управление).
Таванът на покритие на загубите ще бъде определен
след вътрешна оценка на риска на ФМФИБ ЕАД по чл. 8
от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията
при отчитане на променените условия на пазара в
резултат на последиците от кризата.

Режим на
държавна/минимална
помощ

Комбинираната подкрепа чрез финансов инструмент и
лихвени субсидии ще се изпълнява в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 година относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis.
В случай, че в процеса на обявяване на схемата за
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помощ възникне необходимост, схемата може да бъде
нотифицирана по реда на Съобщение на Комисията
C(2020) 1863 Временна рамка за мерки за държавна
помощ в подкрепа на икономиката в условията на
сегашния епидемичен взрив от COVID-19.
В случай, че възникне необходимост от прилагане на
правилата за групово освобождаване е възможно да
бъдат приложени и съответните изисквания на Регламент
(ЕС) № 651/2014.
2. Методология и критерии за подбор на операции
Допустими крайни
получатели

Предприятията, на които се отпуска финансирането
следва да отговарят на следните условия:
 Да са микро, малки или средни предприятия по
смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО и на Закона за
малките и средните предприятия;
 Да са търговци по смисъла на Търговския закон или
Закона за кооперациите;
 Да не извършват дейност в сектора на рибарството
и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) №
104/2000 на Съвета, освен при ограниченията на
Регламент 1407/2013;
 Да не извършват дейност в областта на първичното
производство на селскостопански продукти освен
при ограниченията на Регламент 1407/2013;
 Да отговарят на всички относими изисквания на
приложимото законодателство, включително спрямо
тях да са приложени условията по член 155,
параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС, Евратом)
2018/1046 във връзка с чл. 38, пар. 4 от Регламент
1303/2013 г.

Допустими дейности

Инвестиции в материални и/или нематериални активи
и/или оборотен капитал, вкл. кредити за оборотно
финансиране
на
Допустими
крайни
получатели,
засегнати от кризата в общественото здравеопазване,
свързана с COVID 19.

Комбинация с дейности,
финансирани с БФП (ако
е приложимо)

Подкрепата чрез финансов инструмент може да бъде
комбинирана с безвъзмездна финансова помощ, под
формата на лихвени субсидии.
Целта е да се стимулира банковото финансиране на МСП
при по-благоприятни условия, като се намалят пречките
пред МСП, свързани със затруднен
достъп до
финансиране поради високи изисквания за обезпечение
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и лихвени проценти.
Допустими разходи

Средства, за които са поети задължения по договори за
гаранции, разходи и такси за управление и лихвени
субсидии
по
заеми/лизинги
за
финансиране на
допустими дейности.

Допустими разходи с БФП
(ако е приложимо)

В случай на комбинация с безвъзмездна финансова
помощ, по отношение на БФП, допустимите разходи ще
бъдат в съответствие с Постановление на МС 189 от юли
2016 г.

Минимален размер на
помощта

Неприложимо

Максимален размер на
помощта

Максималният размер на гарантираната част от кредита
не се очаква да надхвърли 1 500 000 евро, поради
необходимостта от спазване на посочените по-долу
правила:
Сборът на брутния еквивалент на безвъзмездната помощ
за гаранцията и брутния еквивалент на безвъзмездната
помощ на лихвената субсидия, заедно с другите
получени минимални помощи от Крайния получател, не
може да надхвърля левовата равностойност на 200 000
евро и съответно левовата равностойност на 100 000
евро в случай на едно и също предприятие, което
осъществява автомобилни товарни превози за чужда
сметка за период от три бюджетни години при прилагане
на следните изисквания:
 Гарантираната сума не следва да надхвърля:
o

1 500 000 евро (или 750 000 евро за предприятия,
които извършват автомобилни товарни превози)
при продължителност на гаранцията от пет години
или

o

750 000 евро (съответно 375 000 евро за
предприятия,
които
извършват
автомобилни
товарни превози) при продължителност на
гаранцията от десет години;

При гарантирана сума по-ниска от горните суми и/или
гаранция предоставена за срок, по-кратък от съответно
пет или десет години, брутният еквивалент на
безвъзмездна помощ за гаранцията се изчислява като
съответна част от приложимия таван (200 000 евро и
съответно 100 000 евро в случай на предприятие, което
осъществява автомобилни товарни превози за чужда
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сметка).


Брутният грант еквивалент на лихвената субсидия
се определя, като сумата от всички дисконтирани
частични плащания

Гаранцията няма да надхвърля 80 % от размера на
непогасения остатък по свързания с нея заем/лизинг,
отпуснат на краен получател.
В
случай че бъдат приложени други правила за
държавни помощи, максималният размер на кредита
няма да надхвърли съответния праг на помощта.
Интензитет на помощта

Неприложимо

Продължителност на
дейностите

Продължителност на гарантирания кредит/лизинг: не
повече от 120 месеца, включително потенциалния
гратисен период при изплащане на заемите.

Индикатори



Частни
инвестиции,
допълващи
публичната
подкрепа
за
предприятията
(различни
от
безвъзмездни средства): не по-малко от EUR 132
940 000;



Брой Крайни получатели (предприятия), които
получават финансова подкрепа, различна от
безвъзмездни средства: не по-малко от 220.

