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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“

Инвестиционен приоритет

Инвестиционен приоритет 2.2 – Капацитет за растеж на
МСП

Наименование на
операцията

Финансиране със споделяне на риска

Цел

Повишаване на производителността
потенциал на българските МСП

Обосновка

Съгласно чл. 37, пар. 2 от Регламент 1303/2013,
финансовите инструменти се изпълняват въз основа на
предварителна
оценка,
в
която
се
определят
прогнозното равнище и обхват на публичните нужди от
инвестиции,
включително
видовете
финансови
инструменти, които да бъдат подкрепени.

и

експортния

Предварителната оценка за прилагане на финансови
инструменти по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020“ от септември 2014 г.
предвижда необходимост от финансов инструмент,
предназначен да предостави заеми с ниски нива на
лихвен процент на долния сегмент МСП, които изпитват
най-голяма нужда от достъп до финансиране, в резултат
от
несъответствието
между
техните
финансови
възможности, високите лихвените нива и строги
изискванията за обезпечение, предлагани от банките и
лихвите, които тази категория предприятия може да си
позволи.
Отчита се и състоянието на пазара като се отбелязва, че
банките постепенно са се изтеглили от пазарния сегмент
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на
микрофинансирането,
поради
несъвместимите
параметри на риска и възвращаемостта, като тези
останали на пазара ограничават експозицията си или
налагат високи лихвени проценти и прекомерно тежки
обезпечителни условия.
Финансовият инструмент е включен в инвестиционната
стратегия, приложение към Финансовото споразумение,
представена на 2-то заседание на Комитета за
наблюдение, проведено на 20.05.2016 г.
Очаквани резултати

Очакваните резултати са свързани с принос за растежа
и/или укрепването на общата оперативна дейност на
МСП, предимно микропредприятия

Демаркация

Необходимо е да се направи демаркация с ОПРЧР в
следните насоки:
По ОПИК се предвижда финансовият инструмент да се
изпълнява в рамките тематична цел 3, която е свързана
с повишаване на конкурентоспособността на МСП, като
продуктът е предвиден в изпълнение на инвестиционен
приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“.
Дейностите, подкрепяни с финансови инструменти по
ОПРЧР са в рамките на тематични цели 8 и 9 и са
съсредоточени в инвестиционни приоритети, насочени
към интегриране на пазара на труда на младите хора,
самостоятелната
заетост
и
социалното
предприемачество. Финансовият инструмент по ОПРЧР е
с
подчертано
социален
характер,
като
същият
предоставя кредитиране насочено към създаване на
заетост или подкрепа на уязвими групи в обществото. В
допълнение ФИ по ОПРЧР е предназначен единствено на
социални предприятия (по смисъла на Закона за
предприятията за социалната и солидарна икономика)
или за стартиращи предприятия с до 3 години финансова
история, които не са реализирали печалба, докато
подкрепата по финансовия инструмент по ОПИК е
насочена към доста по-широк кръг предприятия и е с цел
развитие на МСП.
По настоящия финансов инструмент се предвижда
максимален размер на кредита в диапазона 35 000 –
75 000 евро, докато кредитите със споделяне на риска,
предоставяни с подкрепа по ОПРЧР са с максимален
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размер от 25 000 евро.
Продължителност

Допустими
кредити/лизинги
ще
могат
да
бъдат
включвани в кредитния портфейл до края на периода на
допустимост по чл. 65 от Регламент 1303/2013.

Териториален обхват

Територията на Република България.

Бюджет (ЕФРР и
национален)

Бюджет за финансовия инструмент (вкл. такси и разходи
за управление): 15 000 000 евро.

Режим на
държавна/минимална
помощ

Финансовият инструмент 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.

2. Методология и критерии за подбор на операции
Допустими крайни
получатели

Предприятията, на които се отпуска финансирането
следва да съответстват на следните условия:
 МСП
съгласно
определението
в
Препоръка
2003/361/ЕО на Комисията и Закона за малките и
средните предприятия и
 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;
 Да не извършват дейност в областта на първичното
производство на селскостопански продукти;

Допустими дейности

Инвестиционен кредит и/или лизинг и/или заем за
оборотен капитал, предоставяни с цел растеж, развитие
или укрепването на общата оперативна дейност на
допустими крайни получатели

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

Неприложимо

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 - 2020 (ОПИК)
Министерство на
икономиката
Главна дирекция
“Европейски фондове за
конкурентоспособност” –
Управляващ орган на ОПИК

Глава 4
Приложение
4.I.2.

Вариант 8

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Образец на Методология и критерии за
подбор на операции

страница: 4/4

Дата:
Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган

януари 2020 г.

Допустими разходи

Заеми/лизинги за инвестиции в дълготрайни материални
или нематериални активи или за оборотен капитал.

Допустими разходи с БФП
(ако е приложимо)

Неприложимо

Минимален размер на
помощта

Неприложимо

Максимален размер на
помощта

Индикативен максимален размер на кредита/лизинга: в
диапазона от 35 000 до 75 000 евро1, но в рамките на
праговете по Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията

Интензитет на помощта

Интензитет не се предвижда.
Финансовият посредник следва да предостави не помалко от 30% съфинансиране на ниво индивидуален
кредит.

Продължителност на
дейностите

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

Индикатори

 Брой предприятия, получаващи финансова подкрепа,
различна от безвъзмездни средства – 612;
 Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа
за предприятията - 6 000 000 евро.

1

Окончателният максимален размер ще бъде определен след приключване на пазарните консултации за
финансовия инструмент.

