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

Главна
дирекция
„Европейски
фондове
конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

за

Оперативна програма

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020

Приоритетна ос

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

Инвестиционен
приоритет

Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на
процедурата/процедури
те

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати
от временните противоепидемични мерки, чрез
прилагане на схема за подпомагане от Национална
агенция за приходите (НАП)

Цел

Основната цел на настоящата процедура е осигуряване на
бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските
микро, малки и средни предприятия, засегнати от
временните противоепидемични мерки, въведени в
страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от
Национална агенция за приходите.
Процедурата е насочена към НАП с цел създаване на
възможност Агенцията да структурира по бърз и
ефективен начин мярка за подкрепа на предприятията,
преустановили или ограничили дейността си в резултат на
заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане
на ограничителни противоепидемични мерки.
С изпълнението на дейностите по настоящата процедура
ще се предостави
възможност
за прилагане на
краткосрочна помощ за подкрепа на МСП, засегнати от
временните противоепидемични мерки, с цел запазване на
тяхната дейност.

Обосновка

Глобалното разпространение на пандемията COVID-19 и
въведените ограничителни мерки доведоха до нарушаване
функционирането на почти всички икономически дейности
както в световен, така и в европейски и национален
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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. Очакваният спад на
световната и най-вече на европейската икономика, водят
до понижение на износа на стоки и услуги.
С настъпването на есента в Европа пандемията се засили,
а
причините
са
ясни:
по-благоприятното
за
респираторните вируси време, краят на отпуските и
връщането на хората на работа, където помещенията все
по-често вече са затворени, стартът на учебната година,
неспазването на мерките - в различна степен в различните
страни. Големи икономики като Испания и Франция вече
отчитат огромен ръст на разпространението на вируса и
въведоха сравнително тежки мерки - включително
карантина в Мадрид, затваряне на заведения в Париж,
Брюксел и т.н., а това буди тревоги от задълбочаване на
рецесията в Европа. В България също ръстът на
заболеваемост нарасна значително, в резултат на което бе
взето
решение
за
въвеждане
на
временни
противоепидемични мерки на територията на цялата
страна като за целта бяха издадени заповеди на
министъра на здравеопазването.
Безпрецедентната
обстановка
изисква
своевременно
предприемане на мерки, чрез които да се окаже адекватна
и навременна подкрепа на засегнатите икономически
субекти. В тази връзка Националната агенция за
приходите би способствала за постигането на подкрепа на
засегнатите предприятия в максимално кратки срокове.
Освен това НАП разполага със значителен организационен
и административен капацитет, както и с възможност да
извършва идентификация и контрол по отношение на
необходимата подкрепа, нейния обхват и начина, по който
тя се реализира.
Прилагането на подобен механизъм на подкрепа ще
допринесе за по-пълно съответствие на мерките за
справяне с актуалните предизвикателства, пред които са
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изправени предприятията в условията на COVID-19 и ще
позволи ускоряване на процеса по предоставяне на
подкрепа за предприятията.
Очаквани резултати

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се
изразяват в прилагане на ефективен механизъм за
осигуряване на навременна и адекватна подкрепа на МСП,
засегнати от временните противоепидемични мерки на
територията на Република България с цел по-лесно
преодоляване от тяхна страна на икономическите
последствия от пандемията COVID-19.

Демаркация

В рамките на процедурата с конкретен бенефициент НАП
няма да бъдат подкрепяни дейности/разходи, които вече
са финансирани по проект, програма или каквато и да е
друга финансова схема, произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността или друга донорска
програма.
По отношение на помощта, която ще бъде предоставяна от
страна на НАП към крайните получатели и предвид
демаркацията с Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР), следва да бъде отчетено следното:
ПРСР 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.
Предвид спецификата на предприятията, които попадат в
обхвата на мярката, която ще бъде реализирана от НАП
към МСП, ще бъде допустимо да се подкрепят
предприятия, които се занимават с маркетинг на
селскостопански продукти при спазване на изискванията
за подобен вид дейности, заложени в 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., както и на
изискванията за избягване на двойно финансиране.
Допустими по мярката на НАП към МСП ще са и
микропредприятия, които имат седалище или клон със
седалище в община на територията на селските райони в
Република България и са заявили за подпомагане
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дейности, които ще се осъществяват в селски район.
По отношение на помощта, която ще бъде предоставяна от
страна на НАП към крайните получатели и предвид
демаркацията с Програмата за морско дело и
рибарство (ПМДР), следва да бъде отчетено следното:
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.
Предвид спецификата на предприятията, които попадат в
обхвата на мярката, която ще бъде реализирана от НАП
към МСП, ще бъде допустимо да се подкрепят
предприятия, които се занимават с маркетинг на продукти
на
риболова
и
аквакултурите
при
спазване
на
ограниченията за подобен вид дейности, заложени в
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.,
както и на изискванията за избягване на двойно
финансиране.
По отношение на помощта, която ще бъде предоставяна от
страна на НАП към крайните получатели и предвид
демаркацията с Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР), следва да
бъде отчетено следното:
Крайните ползватели няма да могат да извършват разходи
за
персонал,
ако
са
получили
средства
за
осигуряване/запазване на заетост по линия на ОП „РЧР“
през
периода
на
допустимост
на
разходите
по
реализираната от НАП мярка.
Продължителност

2020 - 2023 г.

Териториален обхват

Дейностите по настоящата процедура следва да бъдат
изпълнени на територията на Република България.

Бюджет (ЕФРР и
национален)

Общ бюджет – 190 000 000 лв. (97 145 457.43 евро)
като финансирането от ЕФРР е 161 500 000 лв. (82 573
638.81 евро), а националното съфинансиране се равнява
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лева (14 571 818.62 евро).

1. Неприложимо по отношение на Национална
агенция за приходите (НАП), поради следното:
Съгласно чл. 107, § 1 от Договора за функциониране на
Европейския съюз (ДФЕС) „всяка помощ, предоставена от
държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под
каквато и да било форма, която нарушава или заплашва
да наруши конкуренцията чрез поставяне в поблагоприятно положение на определени предприятия или
производството на някои стоки, доколкото засяга
търговията между държавите-членки, е несъвместима с
вътрешния пазар“
Според постоянната съдебна практика на Съда на ЕС
„Предприятие“ се определя като субект, предоставящ
стоки и услуги на пазара, независимо от правния си статут
и начина на финансиране.
Конкретният бенефициент по настоящата процедура е
Национална агенция за приходите (НАП). Поради тази
причина при предоставянето на финансовите средства и
извършването на оценката на държавната помощ не са
налице
елементите
„икономическо
предимство”
и
„въздействие върху конкуренцията и търговията“, тъй като
НАП не осъществява дейност на
пазар, на който се
осъществява търговия между държави-членки. Предвид
това, подпомагането не следва да се разглежда като
попадащо в обхвата на чл. 107, § 1 от ДФЕС.
2.
По
отношение
на
предприятията,
крайни
ползватели на помощта, ще бъде прилагана 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 COVID19“ от 19.03.2020 г. Помощта се предоставя на
предприятията след получаването на
положително
решение от Европейската комисия /нотификация/ за
съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа
на член 107, параграф 3, буква б) от Договора за
функционирането на Европейския съюз.
Важно:! Национална агенция за приходите (НАП) се явява
администратор на помощта и поема задължението да
осигури съответствие на мярката с „Временна рамка за
мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в
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условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от
19.03.2020 г.
Управляващият орган ще осъществява последващ контрол
на администратора на помощ за спазването на правилата и
процедурите по държавните помощи в Европейския съюз и
в Република България след отпускането на безвъзмездната
финансова помощ по настоящата процедура.
2. Методология и критерии за подбор на операции
Вид процедура за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ

Ще се прилага процедура за безвъзмездна финансова
помощ чрез директно предоставяне на конкретен
бенефициент съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл. 2, т. 2 от ПМС
162/05.07.2016 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. (ПМС
162/05.07.2016 г.)
Процедура чрез директно предоставяне е тази, при която
безвъзмездната финансова помощ се предоставя само на
кандидат, посочен в съответната програма, или в
документ, одобрен от Комитета за наблюдение на
програмата като конкретен бенефициент за съответната
дейност.
Процедурата чрез директно предоставяне на конкретен
бенефициент се осъществява съгласно разпоредбите на
чл. 5, ал. 1 и чл. 23-25 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и
ЗУСЕСИФ по следния начин:
За
всяка
процедура
ръководителят
на
управляващия орган (УО) на програмата утвърждава при
условията и по реда на чл. 26, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗУСЕСИФ
насоки и/или друг документ, определящи условията за
кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените
проекти.
Поканата за участие в процедура чрез директно
предоставяне се изпраща на конкретния бенефициент
заедно с документите по чл. 5, ал. 1 от ПМС №
162/05.07.2016 г. и се публикува в Информационната
система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и на интернет
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страницата на съответната програма.
При процедурата чрез директно предоставяне се
извършва оценка на проектното предложение по ред,
определен в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС №
162/05.07.2016 г.
Оценяването на проектното предложение се
извършва в срок до три месеца от датата на подаването му
или от крайния срок за подаването му, ако такъв е
посочен в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС №
162/05.07.2016 г.
При наличие на положителен резултат от оценяването
ръководителят на Управляващия орган в едноседмичен
срок от приключване на оценяването взема решение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което се
обективира в административен договор с бенефициента.
Краен срок за
кандидатстване

Ще се прилага процедура чрез директно предоставяне с
един краен срок за кандидатстване.
В съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 2 на Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.(посл.
изм. и доп., ДВ бр. 92 от 27.10.2020 г.), се прилага
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ при опростени правила.
Минималният
срок
за
подаване
на
проектното
предложение е 10 дни от датата на обявяване на
процедурата.

Допустими кандидати

Допустим кандидат по настоящата процедура е:
Национална агенция за приходите, с ЕИК/Булстат:
131063188, одобрена от Комитета за наблюдение на
ОПИК и ОПИМСП като конкретен бенефициент, който може
да получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение
на проектни дейности.
Конкретният бенефициент следва да разполага с
необходимия административен, финансов и оперативен
капацитет, който гарантира успешното изпълнение на
дейностите по проекта.
Допустимите крайни ползватели на помощта са:
1)
Юридически
лица
или
еднолични
търговци,
регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за
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кооперациите или
юридически лица, регистрирани
съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
извършвали съответната икономическа дейност;
2) Предприятия, които са регистрирани не по-късно от
01.10.2020 г.;
3) Предприятия, които отговарят на изискванията за
микро-, малко или 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) Предприятия, в търговските обекти, по отношение на
които се заявява подкрепа, трябва да са преустановили
или ограничили дейността си в резултат на заповеди на
Министъра на здравеопазването, свързани с въвеждане на
временни противоепидемични мерки на територията на
страната.
5) В случай на средни предприятия допустими са такива,
които към 31 декември 2019 г. не са в затруднено
положение (по смисъла на Общия регламент за групово
освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014
на Комисията).
6) В случай на микро и малки предприятия допустими са
такива, които към 31 декември 2019 г. не са обект на
процедура по колективна несъстоятелност съгласно
националното право или са получили помощ за
оздравяване или помощ за преструктуриране.
Изисквания към
партньори (ако е
приложимо)
Допустими
проекти/дейности

По настоящата процедура чрез директно предоставяне не
се допуска участието на партньори.
Допустимите
включват:
1)

дейности

по

настоящата

процедура

Изготвяне на пакет документи за кандидатстване
(Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и
приложения към тях) за предоставяне на подкрепа за
крайните ползватели на помощта - МСП, засегнати от
временните противоепидемични мерки;

2) Набиране и оценка на заявления за подкрепа от микро,
малки и средни предприятия, засегнати от временните
противоепидемични мерки съгласно издадени заповеди
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на министъра на здравеопазването.
3) Предоставяне на подкрепа под формата на оборотен
капитал на одобрените микро, малки и средни
предприятия, които са преустановили или ограничили
дейността си в резултат от издадените заповеди на
министъра на здравеопазването.
4) Извършване на проверки при необходимост и по
преценка на НАП върху предоставената подкрепа на
МСП, засегнати от временните противоепидемични
мерки.
5) Извършване на външен одит на проекта на конкретния
бенефициент.
6) Информация и комуникация на дейностите по проекта.
ВАЖНО:! Всички горепосочени дейности са задължителни
за изпълнение от конкретния бенефициент, като разходите
за дейностите по т. 1), 2), 4), 5), и 6) се финансират от
конкретния бенефициент.
Задължителна
комбинация от дейности
(ако е приложимо)

Н/П

Допустими разходи

Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите
на Регламент (ЕС) № 1301/2013, Регламент (ЕС) №
1303/2013, Регламент (ЕС) 2020/558 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2020 година за
изменение на регламенти 1301/2013 и 1303/2013 по
отношение на специалните мерки за предоставяне на
изключителна гъвкавост за използване на европейските
структурни и инвестиционни фондове в отговор на
избухването на COVID-19, Временната рамка за мерки за
държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията
на
сегашния
епидемичен
взрив
от
COVID-19
и
приложимата национална уредба.
Предоставените по процедурата средства на крайните
ползватели на помощта следва да бъдат използвани за
оборотен капитал.
ВАЖНО:! След приключване на изпълнението на проекта
по настоящата процедура конкретният бенефициент
представя Доклад за външен одит, финансиран за негова
сметка, към искането за окончателно плащане по проекта.
На потвърждение от одитора подлежи както финансовата,
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така и нефинансовата информация, позволяваща да се
удостовери, че всички разходи заявени от конкретния
бенефициент
за
възстановяване
са
действително
извършени и допустими и са в съответствие с
изискванията на регламентите на ЕС и приложимото
национално законодателство.
Минимален размер на
помощта

Неприложимо.

Максимален размер на
помощта

1. За конкретния бенефициент: 190 000 000 лв. (97 145
457.43 евро).
2. За крайните ползватели на помощта: 400 000 лв.

Интензитет на помощта

100%

Продължителност на
проектите

До 12 (дванадесет) месеца

Кръстосано
финансиране (ако е
приложимо)

Н/П

Критерии за техническа
и финансова оценка

Критерии
1. Проектното предложение допринася за
постигане на специфичната цел на
инвестиционния приоритет и целта на
настоящата процедура.
2.
Проектното
предложение
е
в
съответствие с приложимите хоризонтални
принципи, залегнали в чл.7 и чл.8 на
Регламент
(ЕС)
№
1303/2013
на
Европейския парламент и на Съвета,
посочени в Условията за кандидатстване.
3. Проектното предложение демонстрира
ясна връзка между цели, дейности и
резултати.
4. Всички дейности по проекта са ясно и
последователно описани, като са посочени
причините за избора на всяка една

да

не

н/п
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дейност и нейният принос за постигане на
очакваните резултати.
5. Конкретният бенефициент разполага с
необходимия административен1 капацитет,
който гарантира успешното изпълнение на
дейностите по проекта.
6. Конкретният бенефициент разполага с
необходимия финансов2 капацитет, който
гарантира
успешното
изпълнение
на
дейностите по проекта.
7. Конкретният бенефициент разполага с
необходимия
оперативен3
капацитет,
който гарантира успешното изпълнение на
дейностите по проекта.
8. Заложените индикатори за постигнати
резултати за отчитане на степента на
изпълнение на дейностите са измерими и
съответстват на дейностите по проекта.
9. Кандидатът не е получил финансиране
от източник с публичен характер (друг
проект/програма/бюджетна
линия
или
друга финансова
схема
с
източник
националния бюджет, бюджета на ЕС или
друга донорска програма) за същите
разходи, за финансирането на които
кандидатства по настоящата процедура.4
10. Всички разходи, включени в бюджета
на проектното предложение съответстват

1

При оценката на административния капацитет се взема предвид следното: екипът за изпълнение на
проекта е съобразен със спецификата и обема дейности по проекта и гарантира ефективното управление
и изпълнение на проекта от страна на конкретния бенефициент.
2
При оценката на финансовия капацитет се взема предвид следното: конкретният бенефициент е в
състояние да осигури необходимото финансиране за изпълнение на дейностите по проекта; наличие на
изградена система за финансово управление и контрол.
3
При оценката на оперативния капацитет се взема предвид следното: конкретният бенефициент има опит
в изпълнението на дейности, сходни с дейностите по настоящия проект и/или опит в изпълнението на
проекти, финансирани от различни донори.
4
В съответствие с чл. 65, пар. 11 от Регламент (ЕС) №: 1303/2013.
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за

11. Размерът на исканата безвъзмездна
финансова помощ е в съответствие с
максималния размер, указан в Условията
за кандидатстване.
Индикатори

Индикатори за резултат по ОПИК:
В съответствие със специфична цел 2.3. „Смекчаване на
последиците от епидемичния взрив от COVID-19 върху
българските
МСП“
на
Инвестиционен
приоритет
„Капацитет за растеж на МСП” проектното предложение по
настоящата процедура следва задължително да има
принос към постигането на следния индикатор за
резултат:
−

Брой предприятия, които не са в ликвидация 3
месеца след изпълнение на проекта.

За доказване изпълнението на дейностите конкретният
бенефициент следва да включи следните обективно
измерими индикатори за изпълнение:
Индикатори за изпълнение:
−

Брой предприятия, получаващи подкрепа.

−

Брой предприятия, които получават безвъзмездни
средства.

−

Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал
(безвъзмездни средства).

−

Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен
капитал.

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/operativna-programa.

