
  
СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

„ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 
ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ 

 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 

 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за 
справяне с последиците от пандемията COVID-19 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност 
на работни места  
 
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили 
подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на 
проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на 
подкрепата 

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА Общият размер на безвъзмездната финансова помощ 156 000 000 лева  
 

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
НА КАНДИДАТИТЕ 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са следните кандидати: 

 търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за 
кооперациите, които отговарят на изискванията за средно предприятие 
съгласно Закона за малките и средни предприятия  

 регистрирани преди 01.01.2019 г.  

 да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на 
минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв. 

 регистрирали са спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за 
един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, 
предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот 
(нетни приходи от продажби ) през 2019 г. 
Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да посочи 
нетните приходи от продажби, реализирани през него. 



 извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на 
тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони 

 към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение 
(по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от 
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал 
затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19 

 
ПРИМЕР: 

 Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено 
положение, когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, т. IV 
„Резерви“, т. V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и т. VI „Текуща 
печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в 
Счетоводния баланс, е отрицателна стойност, която надвишава 50% от 
сумата на т. I „Записан капитал“ и т. II „Премии от емисии“ от раздел А 
„Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс. 

 
ВАЖНО: 

 Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна 
правосубектност. 

 Преди сключване на административния договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва проверка 
относно категорията предприятие на одобрените кандидати. 

 За удостоверяване стойността на нетните приходи от продажби за избрания от 
страна на кандидата референтен календарен месец (в периода от 01.02.2020 г. 
до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване) ще се изисква 
представяне на Отчет за приходите и разходите  за съответния месец. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
КАНДИДАТИТЕ 

 Подаден Годишен отчет за дейността за 2019 г. пред НСИ 

 Подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП 

 Липса на задължения към НАП или общината по седалището на 
управляващия орган и по седалището на кандидата или размерът на 
неплатените задължения следва да е не повече от 1 на сто от сумата на 
годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена 
финансова година, но не повече от 50 000 лв. В случай че задълженията са 



повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 
приключена финансова година или повече от 50 000 лв., кандидатът има право 
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, напр. – документ за извършено плащане в посочения размер, 
придружен от ново удостоверение или споразумение, от което да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното 
отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати 
за окончателно изплащане на дължимите задължения 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на 
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:  

 за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане 
в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; 

 за външни услуги (вкл. режийни разходи); 

 за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни 
и здравни вноски за сметка на работодателя), чието правоотношение с 
работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното 
положение - 13.03.2020 г. 
 

ВАЖНО: 
 Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов 

договор  или по силата на договор за управление и контрол. 
 Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на 

работодателя) по отношение на възнаграждения по договори за управление и 
контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно. 

 Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното 
предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на 
процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани 
разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или 
сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и 
възнаграждения. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на 
ЗУСЕСИФ и ПМС№160/2016г. е приложим за бенефициенти след подаване на 
проектното предложение. 

 
 



За да бъдат ДОПУСТИМИ разходите по настоящата процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ трябва да отговарят на следните условия: 

 Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за 
добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на 
вложените средства 

 Да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на 
проекта 

 Да са в съответствие с видовете разходи, включени в административния 
договор за предоставяне на безвъзмездна помощ 

 За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени 
изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 
1303/2013 

 Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена 
цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни 
документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, в 
периода на допустимост на разходите (от 01.02.2020 г. но не по-късно от 
крайната дата за изпълнение на проекта). Разходи, подкрепени с протоколи 
за прихващане, не се считат за допустими. 

 Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента 
 Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални 

разходооправдателни документи 
 Да са определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и 

съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за 
наблюдение 

 Да са за реално доставени продукти и извършени услуги 
 
БЮДЖЕТЪТ (посочва се във Формуляра за кандидатстване) трябва да отразява 
допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на проекта.  
 
По настоящата процедура са недопустими разходите за възстановим ДДС във връзка 
с изпълнението на проекта. 

ФИНАНСИРАНЕ Финансирането е 100 % 

 Минималнен размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 30 000 лв. 

 Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 100 000 



лева 
 
ВАЖНО: 

 Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да 
бъде в максимален размер на 1 % от „нетните приходи от продажби“, 
декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. 
(част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“) или при еднолични търговци 
в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, 
Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“). 

 Изплащането на безвъзмездната помощ е предвидено да бъде 
извършвано по два начина: с авансово плащане (в размер до 40% от общия 
размер на безвъзмездната финансова помощ) и окончателно плащане или само 
с окончателно плащане. В случай че се възползват от възможността за 
авансово плащане, бенефициентите следва да представят банкова 
гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума, както и да 
открият банкова сметка за целите на получаване и разходване на сумата на 
авансовото плащане.  

 

КАНДИДАТСТВАНЕ Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за 
кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). За целта ще е необходимо 
използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на 
представляващия или упълномощено от него с изрично пълномощно лице. 
 
ВАЖНО: 
Управляващият орган извършва служебни проверки относно верността на данните в 
представените от кандидатите документи, включително чрез запитвания до 
Националната агенция по приходите, Националния статистически институт, 
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", общински администрации и други 
институции.  
По всяко време, Управляващият орган може да извърши документална проверка на 
декларираните от кандидатите данни и/или да изиска допълнителна информация или 
разяснения от тях. 
При деклариране на неверни данни от страна на кандидатите ще бъде уведомявана 



прокуратурата. 
 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОЕКТА 

3 месеца  

 


