
  

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 

2020 ГОДИНА 

№

 

п

о

 

р

е

д 

Наимено-

вание на  

процедур

ата  

Цели на 

предоставя-

ната БФП2 по  

процедурата 

Начин на 

провеждане на 

процедуратасъг

ласно чл. 2 от 

ПМС № 162 от 

2016 г. 

Извършване 

на 

предварителе

н подбор на 

концепции за 

проектни 

предложения3 

Общ 

размер на 

БФП  по 

процедура

та (в лв.) 

Допустими 

кандидати 

Примерни 

допустими 

дейности 

Категории 

допустими 

разходи 

Максима

лен  

% на съ-

финансир

ане 

Дата на 

обявяване 

на 

процедурат

а4 

Краен 

срок за 

подаване 

на 

проектни 

предложе

ния5 

Представлява ли 

процедурата/част 

от нея6: 

Размер на БФП за 

проект (в лв.)7 

държа

вна 

помо

щ8 

минима

лна  

помощ9 

минимале

н 

максимал

ен 

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

1 Подкрепа 

на микро 

и малки 

предприя

тия за 

преодоля

ване на 

икономи

Осигуряване 

на 

оперативен 

капитал за 

българските 

микро и 

малки 

предприятия 

Процедура на  

подбор на 

проекти  

Не 173 000 

000 лв. /   

88 453 

495,45 

евро  

Съществува

щи микро и 

малки 

предприяти

я, които са 

търговци по 

смисъла на 

Търговския 

Дейности, 

необходими за 

преодоляване 

на недостига на 

средства или 

липса на 

ликвидност, 

настъпили в 

Разходи, 

необходими 

за 

преодолява

не на 

недостига 

на средства 

или липса 

До 100 % Май 2020 

г. 

Юни 

2020 г. 

Да10 Не 3 000 лв. 10 000 

лв. 

                                                 
1
Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
2
Безвъзмездна финансова помощ. 

3
Отбелязва се „да“ или „не“. 

4
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 

5
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 

6
Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“. 

7
Ако е приложимо. 

8По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
9По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта  

„deminimis”(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
10 Помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 „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. 

 



  

ческите 

последст

вия от 

пандемия

та 

COVID-

19 

за справяне с 

последиците 

от 

пандемията 

COVID-19 

закон или 

Закона за 

кооперации

те  

резултат от 

епидемичния 

взрив от 

COVID-19. 

 

на 

ликвидност, 

настъпили в 

резултат от 

епидемични

я взрив от 

COVID-19 

2 Подкрепа 

за средни 

предприя

тия за 

преодоля

ване на 

икономи

ческите 

последст

вия от 

пандемия

та 

COVID-

19 

Осигуряванет

о на 

оперативен 

капитал за 

българските 

средни 

предприятия 

за справяне с 

последиците 

от 

пандемията 

COVID-19 

Процедура на  

подбор на 

проекти 

Не 200 

000 000 

лв. / 102 

258 

376,24 

евро 

Съществува

щи средни 

предприяти

я, които са 

търговци по 

смисъла на 

Търговския 

закон или 

Закона за 

кооперации

те 

Дейности, 

необходими за 

преодоляване 

на недостига на 

средства или 

липса на 

ликвидност, 

настъпили в 

резултат от 

епидемичния 

взрив от 

COVID-19 

Предоставе

ните 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 

произведена

та 

продукция 

До 100% Юни 2020 

г. 

Юли 2020 

г. 

Да11 Не 30 000 лв. 150 000 

лв. 

3 Подкрепа Осигуряване Процедура Не  30 000 Министерст Дейности, Разходи за До 100% Август Октомври Да   Не  Н/П 30 000 

                                                 
11

 Помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 „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. 



  

за МСП, 

извършва

щи 

автобусн

и 

превози, 

за 

преодоля

ване на 

икономи

ческите 

последст

вия от 

COVID-

19 чрез 

прилаган

е на 

схема за 

подпомаг

ане от 

Министе

рството 

на 

транспор

та, 

информа

ционните 

технолог

ии и 

съобщен

ията 

(МТИТС) 

на 

оперативен 

капитал за 

българските 

микро, малки 

и средни 

предприятия, 

извършващи 

автобусни 

превози, за 

справяне с 

последиците 

от 

пандемията 

COVID-19 

чрез директно 

предоставяне 

000 лв/ 

15 338 

756,44 

евро 

во на 

транспорта, 

информаци

онните 

технологии 

и 

съобщеният

а (МТИТС) 

свързани с  

набиране, вкл. 

изготвяне на 

пакет 

документи за 

кандидатстване  

и оценка на 

заявления за 

подкрепа от 

МСП, 

извършващи 

автобусни 

превози, за 

дейности, 

необходими за 

преодоляване 

на недостига на 

средства или 

липса на 

ликвидност.  

 

Дейности, 

свързани с 

предоставяне 

на подкрепа за 

МСП,  

извършващи 

автобусни 

превози, за 

дейности, 

необходими за 

преодоляване 

на недостига на 

средства или 

липса на 

ликвидност. 

 

Дейности за 

покриване 

на текущите 

нужди на 

МСП, 

извършващ

и автобусни 

превози и  

разходи за 

суровини, 

материали, 

горива, труд 

и други, 

чиято 

стойност се 

калкулира в 

стойността 

на 

предоставян

ата 

транспортна 

услуга. 

2020 г.  2020 г.  000 лева   



  

извършване на 

мониторинг и 

контрол върху 

предоставената 

подкрепа за 

МСП, 

извършващи 

автобусни 

превози, за 

преодоляване 

на недостига на 

средства или 

липса на 

ликвидност, в 

резултат от 

епидемичния 

взрив от 

COVID-19.  

 

4 Подкрепа 

за МСП 

от 

туристич

еския 

сектор за 

преодоля

ване на 

икономи

ческите 

последст

вия от  

COVID-

19 чрез 

прилаган

е на 

схема за 

подпомаг

ане от 

Осигуряване 

на 

оперативен 

капитал за 

българските 

микро, малки 

и средни 

предприятия, 

регистрирани 

по Закона за 

туризма като 

туроператор 

или 

туристически 

агент, за 

справяне с 

последиците 

от 

пандемията 

Процедура 

чрез директно 

предоставяне 

Не 10 000 

000 лв./5 

112 918, 

81 евро 

Министерст

во на 

туризма 

(МТ) 

Дейности, 

свързани с  

набиране, вкл. 

изготвяне на 

пакет 

документи за 

кандидатстване  

и оценка на 

заявления за 

подкрепа от 

МСП, 

извършващи 

туроператорска 

или 

туристическа 

агентска 

дейност, за 

преодоляване 

на недостига на 

Разходи за 

покриване 

на текущите 

нужди на 

МСП, 

извършващ

и 

туроператор

ска или 

туристическ

а агентска 

дейност, и  

разходи за 

суровини, 

материали, 

горива, труд 

и други, 

чиято 

стойност се 

До 100% Август 

2020 г.  

Октомври 

2020 г. 

 Не  Да  Н/П 10 000 

000 лева   



  

Министе

рството 

на 

туризма 

(МТ) 

COVID-19 средства или 

липса на 

ликвидност.  

 

Дейности, 

свързани с 

предоставяне 

на подкрепа за 

МСП,  

извършващи 

туроператорска 

или 

туристическа 

агентска 

дейност, за 

преодоляване 

на недостига на 

средства или 

липса на 

ликвидност. 

 

Дейности за 

извършване на 

мониторинг и 

контрол върху 

предоставената 

подкрепа за 

МСП, 

извършващи 

туроператорска 

или 

туристическа 

агентска 

дейност, за 

осъществените 

дейности и  

разходи за 

преодоляване 

калкулира в 

стойността 

на 

предоставян

ата услуга. 



  

на недостига на 

средства или 

липса на 

ликвидност, в 

резултат от 

епидемичния 

взрив от 

COVID-19.  

 

Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“ 

3 Техничес

ка помош 

за 

завьршва

не на 

подготви

телните 

дейности, 

необходи

ми за 

старта на 

строителс

твото на 

междусис

темната 

газова 

връзка 

България- 

Сърбия 

Осигуряване 

на условия за 

успешното 

осъществяван

е на 

подготвителн

ите дейности, 

необходими 

за старта на 

строителство

то на 

междусистем

ната газова 

връзка 

България- 

Сърбия 

Процедура 

чрез директно 

предоставяне 

Не 11 734 

980 лв./6 

млн.  

евро 

Булгартра

нсгаз ЕАД 

Дейности, 

свързани с 

инвестицион

на подкрепа, 

изискващa се 

за 

изпълнениет

о на проекта 

 

Дейности, 

свързани с 

организация 

и управление 

на проекта  

Инвестицион

ни разходи 

 

 

Разходи  за 

организация 

и управление 

До 100%  Май 2020 

г. 

 Юли 

2020 г. 

Да  Да Н/П 11 734 

980 лв. 

 


