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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА 

 

 Процедурата ще бъде отворена за прием на проектни предложения на 22 Февруари 
2021 г. 

 Единен краен срок за кандидатстване: 15.03.2021 г. 

 Продължителност на проект: Продължителността на всеки един проект е 3 (три) 
месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ. 

 Процедурата е с конкурентен подбор на проекти, вклчващ критерии за 
техническа и финансова оценка на канддиатите; 

 Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за малките предприятия 
реализирали оборот над 500 000,00 лева за 2019 г., за справяне с последиците от 
пандемията COVID-19. 

 

ДОПУСТИМОСТ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

1. Юридически лица или Еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите, които имат две приключени финансови години (2018 и 
2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;; 

2. Предприятия, които отговарят на изискванията за МАЛКО предприятие съгласно 
ЗМСП (с персонал от 10 до 49 служители за поне двете последни финансови години); 

3. Реализирали са оборот1 за 2019 г. в равен или надвишаващ 500 000,00 (петстотин 
хиляди) лева; 

4. Регистрирали са общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до 
месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 
20%, спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. Не е 
задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да 
е регистриран спад от поне 20%. 

 

 
1 Съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или 
при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 
„Общо приходи“) 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: 

 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛЕВА ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ 
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БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ: 78 233 200 лв2. 

Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ 
на проект: 

» Минимална стойност: Неприложимо. 

» Максимална стойност: 50 000 лева. 

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура е 100% (сто 
процента) т.е. от кандидата не се изисква осигуряване на съ-финансиране. 

 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА 

1. По настоящата процедура са допустими разходи извършени след 01.02.2020 г. до 
крайната дата на изпълнение на проекта. 

2. Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат 
използвани за покриване на текущи оперативни разходи на кандидатите; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 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. 
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