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Осигуряването на оперативен капитал за българските средни
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID19.
Глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и
въведените карантинни мерки доведоха до нарушаване
функционирането на почти всички икономически дейности
както в световен, така и в европейски и национален мащаб.
При настоящата безпрецедентна ситуация, при която много от
държавите в света се борят с всички налични ресурси за
ограничаване на разпространението на заразата с COVID-19,
измеренията на кризата за световната и в частност за
европейската икономика все още не могат да бъдат оценени и
прогнозирани.
България, като малка и отворена икономика, не може да
остане изолирана от протичащите процеси в големите
икономики на еврозоната, които формират значителна част от
стокообмена на страната. Очакванията за влошаване на
външната среда поради глобалното разпространение на
пандемията COVID-19 ще отложи инвестиционните решения до
момента, в който дейността, поръчките и износа на компаниите
се нормализират, за да гарантират процеса на възвръщаемост
и паричните потоци, и се възстанови доверието. Понижението
на частните инвестиции ще доведе до спад и на общите
инвестиции в икономиката. Очакваният спад на световната и
най-вече на европейската икономика, в съчетание със силно
ограничителните мерки за международни пътувания, ще
доведат и до понижение на износа на стоки и услуги. За
съжаление най-силно засегнат ще бъде малкият и среден
бизнес, който ще бъде поставен под риск от загуба на доходи
и необратимо излизане от пазара.
В тази връзка настоящата процедура се явява продължение на
инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване на оборотен
капитал чрез безвъзмездни средства за бизнеса в страната,
започната с процедура на подбор на проекти BG16RFOP0022.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за

преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“.
По аналогия на процедурата за микро и малки предприятия
процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е
насочена към осигуряване на оперативен капитал за
българските средни предприятия за справяне с последиците от
пандемията COVID-19.
Тези категории предприятия са основна и водеща сила за
развитието на конкурентно и ефективно производство, както и
за гарантиране на стабилен икономически растеж и устойчива
заетост.
В тази връзка фокусът на настоящата процедура за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ,
в
съответствие със специфичната цел на Инвестиционен
приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК, е насочен към
икономическите единици, които разполагат с потенциала да се
възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от
пандемията COVID-19, а именно средните предприятия.
Очаквани резултати

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се
изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на
средните предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни
места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква
предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността
си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са
запазили заетостта от равнищата преди получаване на
подкрепата.

Демаркация

ОПИК и Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР)
Стратегията на ОП „РЧР“ се основа на три стълба: по-висока и
по-качествена
заетост,
намаляване
на
бедността
и
насърчаване на социалното включване, модернизиране на
публичните политики. В изпълнение на тази стратегия
подкрепата по ОП „РЧР“ е насочена към подобряване на
достъпа до заетост и качеството на работните места, развитие
на знанията и уменията на заетите съобразно нуждите на
бизнеса, повишаване на квалификацията и компетенциите,
въвеждане на нови системи, практики и инструменти за
развитие
на
човешките
ресурси,
подобряване
на
организацията и условията на труд в предприятията.
По настоящата процедура демаркацията с ОП „РЧР“ е по линия
на разходите за възнаграждения в предприятия, използващи
средства за възнаграждения и осигурителни вноски по
операции на ОП „РЧР“. По процедура „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия
от пандемията COVID-19“ не могат да заявяват разходи за
персонал предприятия, които са получили средства за
осигуряване/запазване на заетост по линия на ОП „РЧР“ през
периода на допустимост на разходите по настоящата
процедура.

ОПИК и Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” (ОПНОИР)
Подкрепата по ОПНОИР е насочена основно към изграждане
необходимия
инфраструктурен
и
човешки
ресурс
провеждане на научни изследвания в тематичните области
ИСИС. ОПИК, от своя страна, подкрепя МСП в рамките
Приоритетна ос 2 с цел повишаване на техния капацитет
растеж.

на
за
на
на
за

ОПИК и Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР)
Подкрепата по ОПИК и Програмата за развитие на селските
райони е взаимно допълваща се по отношение развитието на
МСП сектора, като демаркацията между двете програми се
основава на целевите групи и бенефициенти, както и на
видовете дейности, включени в обхвата на съответните
приоритети. ПРСР съответно предоставя подкрепа на
подсекторите за преработка и/или маркетинг на горски
продукти,
както
и
на
земеделските
стопанства
и
предприятията, преработващи и добавящи стойност към
земеделски
продукти,
включително
хранителната
промишленост за преработка и маркетинг на продукти от
Приложение I към Договора за създаване на Европейската
общност.
В тази връзка по настоящата процедура са изключени от
обхвата на подкрепата:
•
предприятия,
кандидатстващи
за
финансиране
на
икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I
към Договора за създаване на Европейската общност;
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности
за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
•
предприятия,
кандидатстващи
за
финансиране
на
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в
следните кодове от сектор С:
-

От код на икономическа дейност C10 „Производство на
хранителни продукти” кодове 10.1, 10.2.,10.3, 10.4.,
10.5., 10.6., 10.81., 10.83, 10.84. и 10.91.;

-

От код на икономическа дейност C11 „Производство на
напитки” кодове 11.02., 11.03. и 11.06.;

Допълнително
при
предприятия,
които
осъществяват
икономическа
дейност,
свързана
с
търговия
на
селскостопански продукти, помощта не следва да бъде
свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или
изцяло на първичните производители и размерът на помощта
не е определен въз основа на цените или количествата на
продукти, изкупувани от първичните производители или
предлагани на пазара от съответните предприятия.
ОПИК и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР)
Предвид характера и обхвата на мерките за подкрепа по ОПИК
и ПМДР основната демаркационна линия между тях е по
отношение на подкрепяните целеви групи и бенефициенти.
ПМДР предоставя подкрепа на физически лица и предприятия,

развиващи дейност в сектор рибарство и аквакултури,
организации и асоциации от организации на производители на
продуктите на риболова и аквакултурите, както и други форми
на обединения в посочените сектори, които са изключени от
обхвата на ОПИК и в частност на настоящата процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Продължителност

2020 - 2023 г.

Териториален обхват

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на
територията на Република България.

Бюджет (ЕФРР и
национален)

Общ бюджет – 200 000 000 лв. (102 258 376,24 евро) като
финансирането от ЕФРР е 170 000 000 лв. (86 919 619,80
евро), а националното съфинансиране се равнява на 30 000
000 лева (15 338 756,44 евро).
Бюджетът ще бъде разделен пропорционално по сектори на
икономическа дейност въз основа на статистически данни за
броя на средните предприятия във всеки от допустимите
сектори. В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде
усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи
свободния ресурс към онези сектори, за които не достига
наличното финансиране.

Режим на
държавна/минимална
помощ

Помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно
раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в
подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен
взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.
Безвъзмездната финансова помощ по процедурата не може да
се натрупва
за
същите разходи
с
всякаква
друга
държавна/минимална помощ.

2. Методология и критерии за подбор на операции
Вид процедура за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за
преодоляване на последиците, (Загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020
г., в сила от 14.05.2020 г.) при отпускане на безвъзмездната
финансова помощ може да се прилага процедура на подбор на
проектни предложения при опростени правила.
Процедура на подбор на проектни предложения е такава, при
която:
- всеки кандидат представя проектно предложение чрез
електронен
формуляр
за
кандидатстване,
изготвен
в
съответствие с условията за кандидатстване, въз основа на
публикувана обява;
- проектните предложения се класират в низходящ
съобразно изискванията на условията за кандидатстване.

Краен срок за
кандидатстване

Ще се прилага процедура
срок за кандидатстване.
проектни предложения е
процедурата за подбор на

ред

на подбор на проекти с един краен
Минималният срок за подаване на
30 дни от датата на обявяване на
проекти.

Допустими кандидати

1) Допустими са само кандидати, които са юридически лица
или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския
закон или Закона за кооперациите;
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти
са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на
обявяване на процедурата, в рамките на които да са
извършвали стопанска дейност;
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти
са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно
предприятие
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).
4) Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г.
равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.
5) Кандидатите могат да участват в процедурата за
проекти и да получат безвъзмездна финансова
случай че не са недопустими кандидати
демаркационната линия с други планове и
финансирани със средства на ЕС.

подбор на
помощ, в
съобразно
програми,

Забележка: Подкрепа по настоящата процедура за подбор на
проекти не могат да получават и кандидати, които са
предприятия,
кандидатстващи
за
финансиране
на
икономическа дейност, попадаща в сектор К „Финансови и
застрахователни дейности“, както и предприятия от раздел 92
„Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
6) Кандидати, които са регистрирали 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.;
7) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в
затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за
групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС)
№651/2014 на Комисията).
Изисквания към
партньори (ако е
приложимо)

По настоящата процедура за подбор на проекти не се допуска
участието на партньори.

Допустими
проекти/дейности

Дейности, необходими за преодоляване на недостига на
средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от
епидемичния взрив от COVID-19.

Задължителна
комбинация от дейности
(ако е приложимо)

Неприложимо

Допустими разходи

Предоставените по процедурата средства следва да бъдат
използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и
извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд
и други, чиято стойност се калкулира в стойността на

произведената продукция/предоставяната услуга.
- Разходи за закупуване на суровини, материали и
консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел
произвеждане на продукция или услуги;
- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- 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.

Минимален размер на
помощта

30 000 лв.

Максимален размер на
помощта

150 000 лв.

Интензитет на помощта

Интензитет на помощта при режим на държавна помощ
съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна
помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния
епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г. – 100%.

Продължителност на
проектите

3 месеца

Кръстосано финансиране
(ако е приложимо)

Н/П

Критерии за техническа и
финансова оценка

В допълнение максималният размер на БФП не следва да
надвишава 5 % от годишния оборот за 2019 г.

Критерии за техническа и финансова оценка
Съпоставимост между средната стойност на
EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на
заявената безвъзмездна финансова помощ по
проекта
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)].
Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. се
изчислява като средноаритметично от изчислените
стойности на EBITDA за двете години.
Стойността на заявената безвъзмездна финансова
помощ по проекта (в хил. лв.) се изчислява като

10

заявената безвъзмездна финансова
проекта се раздели на 1 000.

помощ

по

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

10

(Отчет за приходите и разходите за 2018 г. и 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 на разходите за данъци спрямо
реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. се
изчислява като средноаритметично от изчислените
поотделно коефициенти за двете години.

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

Общ брой точки

Индикатори

10

30

Индикатори за резултат
В съответствие със специфичната цел на Инвестиционен
приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” проектните
предложения по настоящата процедура следва задължително
да имат принос към постигането на следния индикатор за
резултат:
- Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след
изпълнение на проекта.
Индикатори за изпълнение
Допълнително, УО на ОПИК ще следи за изпълнението и
отчитането на следните индикатори за изпълнение:
1. Брой подпомогнати предприятия;
2. Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства.
3. Брой МСП, които получават невъзстановима финансова
подкрепа за оборотен капитал (безвъзмездни средства) в
отговор на COVID-19.
4. Стойност на невъзстановимата финансова подкрепа за МСП
за оборотен капитал (безвъзмездни средства) в отговор на
COVID-19.
Индивидуален за процедурата индикатор за изпълнение:
- Запазване на нивата на заетост в подкрепените предприятия;
Индикаторът е приложим само за предприятия, които ще
предявят разходи за персонал по процедурата.

ВАЖНО: Повече информация по отчитането на индикаторите
за резултат и изпълнение по оперативната програма е дадена
в Информация за отчитането на индикаторите за резултат и
индикаторите за изпълнение на ОПИК, публикувана на
следния
интернет
адрес:
http://opic.bg/opik/operativnaprograma

