
Десето официално заседание на КН на 

ОПИК и на ОПИМСП
София, 17.09.2020 г. 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката 

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19
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Основни параметри на процедурата (1/2)

Процед
ура

• Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

• Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП

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

Цел

• Осигуряването на оперативен капитал за българските малки
предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за
справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бюджет

• 78 233 200 лв. (40 000 000 евро)

• Бюджетът се предвижда да бъде разделен пропорционално по сектори
на икономическа дейност въз основа на статистически данни за броя на
малките предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от
допустимите сектори.
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Основни параметри на процедурата (2/2)

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 

ИЛИ

• Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също 
предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро 
(391 166 лева) за период от три бюджетни години.

Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 

2018
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Критерии за подбор на операции (1/4)

• Са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно

Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в

рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

• МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия и

Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;

• Са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други

планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

• 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.

Допустими
кандидати

1/1
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Критерии за подбор на операции (2/4)

• Предприятия с икономическа дейност, попадаща в обхвата

на Приложение I към ДЕО;

• Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности

за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

• Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

• Предприятия от сектор С раздел 10 (кодове 10.1, 10.2.,10.3,

10.4., 10.5., 10.6., 10.81., 10.83, 10.84. и 10.91.) и раздел 11

(кодове 11.02., 11.03. и 11.06.);

• Предприятия от сектор К “Финансови и застрахователни

дейности” и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“;

Недопустими
кандидати

1/1



6

Допусти
ми

дейност
и/разхо

ди

Допустими дейности:

Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или

липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от

COVID-19.

Допустими разходи:

Следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни

разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни

услуги (вкл. режийни разходи); персонал (вкл. разходи за

възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка

на работодателя) и др.), чиято стойност се калкулира в стойността на

произведената продукция/предоставяната услуга.

По процедурата се предвижда възможност за прилагане на

финансиране на основата на опростени варианти на разходи,

определени по коректен, справедлив и проверим метод на изчисление в

съответствие с изискванията на чл. 67 (5) от Регламент 1303/2013 г.

Критерии за подбор на операции (3/4)
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Минимален размер на 
помощта

Неприложимо

Максимален размер на 
помощта

Максимална продължителност на проектите - 3 месеца

Критерии за подбор на операции (4/4)

50 000 лв.

Интензитет на помощта
100 %
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Основни параметри на процедурата

Вид 
процедура

• Ще се прилага процедура на подбор на проекти съгласно чл. 25, 
ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.

Краен срок

• Един краен срок за кандидатстване;

• Минималният срок за подаване на проектни предложения е 90
дни от датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти
съгласно чл. 11, ал. 3 от ПМС 162.
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Критерии 
за 

техническа
и 

финансова
оценка

Методология за подбор на операции (1/2)

Средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 
г. 

10

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

10

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

10

Общ брой точки 30
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Методология за подбор на операции (2/2)

• Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след 

изпълнението на проекта

• 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.



Методология и критерии за подбор на операции

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката 11

Предложение за Решение на КН

Одобрява предложения проект на Mетодология и критерии 

за подбор на операции по процедура „Подкрепа за малки  

предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в 

рамките на Инвестиционен приоритет  2.2, Приоритетна ос 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК



Благодаря за вниманието

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката 

www.opic.bg

http://www.opic.bg/

