
 

 

 

Процедура на подбор на проекти 

 

BG16RFOP002-2.089 

 

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията  

COVID-19“ 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Уважаеми членове на АИКБ, 

 
 

Информираме Ви, че Министерство на икономиката отвори за кандидатстване 

процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки 

предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“. Целта на процедурата е 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. 

 
Във връзка с това Ви предоставяме информация относно изискванията за 

кандидатстване с цел, при интерес от Ваша страна, да предприемете действия по 

подготовката и изпълнението на проектното предложение. 

 

 

 

Краен срок за кандидатстване: Проектни предложения се подават чрез 

информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН): 

 

от 11.00 часа на 22.02.2021 г. – до 16.30 часа на 15.03.2021 г. 

 

 

 

 

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на 

Република България. 

 

Териториален обхват: 

Краен срок за подаване на проектните предложение 



 

 

 

 

 

 

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. 

за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е, както 

следва: 

 

 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

Финансиране от 

Европейския фонд за 

регионално развитие 

Национално 
съфинансиране 

78 233 200  лева 

40 000 000 евро 

66 498 220 лева 

34 000 000  евро 

11 734 980  лева 

6 000 000 евро 

 

ВАЖНО: Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен 

пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на 

статистически данни  за броя на малките  предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки 

от секторите, както следва: 

 

 

Сектор съгласно КИД-2008 

 

Разпределение на 

бюджета по сектори 

(лв.) 

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 267 400 

Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 16 225 200 

Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 

ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 378 900 

Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ 

УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 566 100 

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО 8 598 500 

Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ 26 067 300 

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 6 824 400 

Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 5 861 600 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 



 

 

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; 

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 3 659 600 

Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 199 100 

Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 3 191 600 

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ 2 019 200 

Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ 263 000 

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА 

РАБОТА 

1 769 600 

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 1 020 800 

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 320 900 

ОБЩО: 78 233 200,00 лв. 

 

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. 

 

 

 

 

50 000,00 лв. 

 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура за 

подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 

500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

е, както следва: 

 

100 % 

 

 

Допустими кандидати: 

 

Допустими кандидати по настоящата процедура са: 

 

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 

Размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 



 

 

датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска 

дейност; 

 

ВАЖНО: Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност 

през 2018 г. и 2019 г. 

 

ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска 

дейност през 2018 и 2019 г., в случай че кандидат е подал Декларация за предприятие с 

приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият 

ще се счита за недопустим по процедурата. 

 

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, 

които отговарят на изискванията за малко 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). 

 

Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията малко 

предприятие като попълнят и представят Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от ЗМСП (Приложение 10, което е част от пакета документи за кандидатстване) преди 

сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, когато Управляващият орган ще извършва проверка по същество относно 

категорията предприятие на одобрените кандидати. 

 

4) Кандидатите следва да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или 

надвишаващ 500 000 лв. 

 

5) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат 

безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно 

демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС. 

 

6) Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в 

периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  

средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три 

месеци за 2019 г. 

 

7) Кандидати, които към 31 декември 2019 г. не са обект на процедура по 

колективна несъстоятелност  съгласно националното право и не са получавали помощ за 

оздравяване или помощ за преструктуриране или към момента на предоставяне на 

помощта вече не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно 



 

 

националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за 

преструктуриране. 

Недопустими дейности 

Дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени 

преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени. 

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 по настоящата процедура:  

 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:  

 

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат 

използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите. 

 

Недопустими разходи 

 

Недопустими по процедурата са следните видове разходи: 

• разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло 

осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са 

извършени; 

• разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи; 

• разходи за стоки, предназначени за продажба; 

• разходи за възстановим ДДС; 

• разходи за данъци и такси; 

• разходи, финансирани с публични средства; 

• разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, 

финансирани с публични средства;  

• разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси; 

• разходи за лизингови вноски; 

• разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране1 за 

персонал (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на 

 
1 В рамките на схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 
55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г. и др.), схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, операции на 



 

 

предприятието) през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до 

крайната дата на изпълнение на проекта);  

• разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора 

употреба; 

• разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия; 

• разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на 

проекта; 

• разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на 

национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, 

съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); 

• разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в 

Условията за кандидатстване. 

 

 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта 

 

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца, считано от 

датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

Краен срок за подаване на проектните предложения 

 

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един  краен срок за 

кандидатстване. 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16.30 часа на 

15.03.2021 г. (понеделник). 

Уважаеми госпожи и господа, 

Уважаеми членове на АИКБ, 

 

Във връзка със старта на процедурата, АИКБ чрез „АИКБ КОНСУЛТ“ ЕООД 

предлага подготовка, проверка на документацията за допустимост и подаване на 

проектното предложение чрез Информационната система за управление на средства 

ИСУН 2020. Имайте предвид, че при заявен интерес от Ваша страна цялата документация 

по подготовка и подаване на проектното предложение ще бъде извършена безплатно, 

като ще дължите заплащане на извършената услуга в случай, че проектното 

предложение бъде одобрено и сключите административен договор с Управляващия 

 
ОПРЧР за изплащане на компенсации за запазване на заетостта, както и за подкрепа наемането на 
безработни и неактивни лица и др. 



 

 

орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Стойността на услугата е в размер на 

5 % от стойността на получената безвъзмездна финансова помощ, като в тази цена влиза 

и съдействие за управлението на проектното предложение и подаването на 

междинен/окончателен отчет за верифициране на направените от Вас разходи. 

 

При заявен интерес от Ваша страна, ви молим в кратки срокове да уведомите 

АИКБ КОНСУЛТ ЕООД по електронна поща: office@bica-bg.org, за да може да бъде 

направен график по отношение на подготовката на проекти и те да бъдат 

разпределени към съответните експерти за изпълнение. 

 

 

 

mailto:office@bica-bg.org

