
Информация   
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 „Подкрепа за средни 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  
 
1. Индикаторите, за които ще се следи при изпълнение на проекта са:  Предприятията, 
получили подкрепа следва да  продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на 
проекта и   

• да не са в ликвидация за период от 3 месеца след приключване на проекта; 

• да запазят  нивата на заетост 3 месеца след края на изпълнение на проекта, като броят 
на заетите лица за месеца на приключване изпълнението на проекта да бъде минимум равен на 
броя на заетите лица за месеца, предхождащ месеца на сключване на административния 
договор за предоставяне на безвъзмездна помощ. Източник на информация за базовата и 
целевата стойност на индикатора е съгласно данни от НАП. 

 
2.          Допустими кандидати са средни предприятия,  които: 
• са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите; 
• имат минимум две приключени финансови години /2018 и 2019 г/ преди датата на 
обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали  стопанска дейност; 

• отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни 

предприятия 

• са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв /Съгласно 
посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо 
приходи/  

• са регистрирали спад поне 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. съгласно Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, 
клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избрания месец от 
2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

• към 31.12.2019 г. не са в затруднено положение / предприятието  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 . 
• подали са  ГДД за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО; 
 
2. Недопустими кандидати са : 
•   предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в 
обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (животновъдство, 
месни продукти, растениевъдство, зеленчукопроизводство, млечни продукти, животински и 
растителни мазнини, винопоизводство, производство на алкохол, захар, оцет, тютюн, корк, лен, 
коноп). 
•   предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или 
маркетинг на горски продукти. 
•   предприятия с код на икономическа дейност КИД 2008 в Сектор С - код 16.29  с 
изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната 
преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за подкрепа е и код на 
икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, 



с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски. 
•   предприятия, с код на икономическа дейност - КИД 2008 в Сектор С - код 10 
„Производство на хранителни продукти” 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91, 
и код 11 „Производство на напитки”- 11.02, 11.03, 11.06 
•   предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектор 
рибарство и аквакултури, включително преработка на продукция от риба и водни организми; 
•   предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във 
финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ и Раздел 92 организиране 
на хазартни игри съгласно КИД-2008). 
• имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 
към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт 
на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-
осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 
приключена финансова година или повече от 50 000 лв.; 

3. Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ 
на проекта: 
• заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата може да бъде в максимален 
размер на максимален размер на 5 % от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация 
по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в 
Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-
3001 „Общо приходи). 
• минимална стойност 30 000 лева,  максимална стойност 150 000 лева 
 
4.          Срок на изпълнение на проектите:  3 месеца 
 
5.          Допустими по процедурата са следните видове разходи :  необходими за изпълнението 
на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, 
ефикасност и ефективност на вложените средства, извършени в периода  след 01.02.2020 г.  и до 
крайната дата на изпълнение на проекта.  Предоставените по процедурата средства следва да 
бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за 
суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на 
произведената продукция, както следва: 

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

• Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); 

• Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни 
и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 
01.07.2020 г.  За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера 
на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г 

 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. Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за тях следва 
да е пазарна. В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с 
идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди подаване на проектното 



предложение и периода след това, надвишават регламентираните прагове, бенефициентът 
следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се провежда само за 
стойността на разходите, заявени за периода от подаване на проектното предложение до 
приключване изпълнение на проекта. Когато общата стойност на заявените разходи попада под 
регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след сключване на 
административния договор за БФП, бенефициентите следва да съберат две съпоставими оферти.  

Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура  е предвидено да бъде 
извършвано по два начина: с авансово плащане 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 разплащателна банкова сметка за целите на получаване и разходване на 
сумата на авансовото плащане и с цел проследимост на натрупаната лихва по нея в случай, че е 
приложимо.  

 

6.           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 краткотрайни 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 финансиране за 

персонал през периода на допустимост на разходите; 
•  разходи за суровини, материали и консумативи втора употреба; 
•  разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта; 
•  разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори; 
 
7.            Кандидатстване:  Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като 
се подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да представлява 
кандидата или упълномощено от него лице. В случаите, когато кандидатът се представлява само 
заедно от няколко физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при 
подаването. При упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 2020 изрично пълномощно – 
попълнено по образец , подписано на хартия от официалния представител на кандидата и 
сканирано, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 
изричното пълномощно се подписва на хартия от всички от тях, сканира се и се прикачва в ИСУН 
2020. 
 
8.          Управляващият орган ще изиска по служебен път информация, свързана със следните 
документи, но е желателно те да бъдат предоставени на консултанта: 
 
• Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кан-
дидата.  Ако вследствие на извършена служебна проверка от страна на Управляващия орган се 
установи, че дружеството има задължения към НАП, следва да се представи удостоверение, от 
което да е видна липсата на публични задължения за данъци и задължителни осигурителни 
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 



по тях към НАП или от което да е видно, че размерът на всички неплатени задължения е не по-
вече от 1 на сто от сумата на годишния оборот1  на предприятието-кандидат за последната прик-
лючена финансова година. 

• Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на УО (Столична 
община) и на кандидата или Удостоверение за липса на задължения към общината по 
седалището на кандидата. 
 
Кандидат, който видно от удостоверенията  има задължения повече от 1 на сто от сумата на го-
дишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв. има 
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежд-
ност. Кандидатът може да представи следните документи: 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 разсроч-
ване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите 
задължения. 

•  Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, 
независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин. 
•  Документ от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП. 
 
 9.           Срок за кандидатстване: до 16.30 ч на 24.08.2020 г. 
 
 10.      Класиране: Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на 
критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по 
процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не 
подлежат на оценка. Оценката ще се са състои от два етапа на оценяване – Оценка на 
администритивно съответствие и Техническа и финансова оценка . След преминаване на първи 
етап – се изпращат уведомления до кондидата и се  преминава към втори етап на оценяване. 
 
11.         Документи, необходими за подготовка на проектното предложение : 
• данни за дружеството: наименование, ЕИК , седалище и адрес на управление ; 
•  код по КИД 2008 за 2019 г.; 
• реквизити на  фирмена банкова сметка – IBAN  
• сканирано копие на личните  документи на представляващите дружеството ; 

• телефон и имейл на лице за контакт по подготовка , подаване и комуникация по 
проектното предложение; 
• сканирано копие на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. с данни 
за Вх.№ в НАП ; 

• сканирано копие на Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Отчет заети лица 
към 31.12.2019 г с данни за Вх. № в НСИ; 

• сканирано копие на Отчет за приходите и разходите за съответния месец, избран от 
предприятието в периода февруари 2020- юни 2020г и  сканирано копие на Отчет за приходите и 
разходите за същия месец на 2019 г.; 

• сканирано копие на Справката-декларация за ДДС за избрания месец от 2020 г. и 
съответстващия му за 2019 г, подадено към НАП. 
 

 
1 Съответстващ на стойността по код 15000 от приходната част на Отчета за приходите и разходите 
съгласно образеца на НСИ. 


