
 
 

     
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

 

Наименование на 

процедурата  

BG16RFOP002-2.024  

„Насърчаване на предприемачеството“ 

Управляващ орган Министерство на икономиката 

Цел на процедурата 
Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез 

прилагане на нови решения, техники и методи  

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ  

67 227 768.06 левa, от които  

- за Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за 

създаване и развитие на нови предприятия: - Сектори с изключение 

на ИКТ1 - 30 252 495.63 лева; - ИКТ сектори2 - 6 722 776.80  лева;  

- Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални 

предизвикателства3 - 30 252 495.63 лева 

Минимален размер 

на безвъзмездната 

финансова помощ за 

един проект: 

50 000 лева 

Максимален размер 

на безвъзмездната 

финансова помощ за 

един проект: 

200 000,00 лева  

Процент на 

съфинансиране 
Процент на съфинансиране – приложим режим „de minimis“: 80% 

Допустими 

кандидати 

1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани 

съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 

2) Кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г. 

3) Kандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или 

средно 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). 

 

4) Kандидати, които са независими предприятия4 съгласно Закона за 

малките и средни предприятия5. 

 

 

5) Kандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от 

едно физическо лице-предприемач. 

                                                      
1 С13, С20, С26, С27, С28, С29, С30, J58, J59, M72 
2 J62, J63 
3 С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62, С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, 

М71.12, M74.10, M74.20, Q86, Q87, Q88 
4 Съгласно дефиницията в Приложение Л.  
5 Кандидатът трябва да отговаря на посоченото изискване в периода от подаване на проектното предложение до 

приключване на изпълнението на проекта. 



 
 

 

ВАЖНО: Предприемачът6 не трябва да има участие в управлението и 

да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или 

акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, 

регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, 

с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не 

са осъществявали дейност през последните две приключени 

финансови години7. 

 

ВАЖНО: Предприемачът трябва да отговаря на изискването по т. 5), 

както и на изискването в поле „Важно“ под т. 5), в периода от 

подаване на проектното предложение до приключване на 

изпълнението на проекта. Кандидатите са длъжни да удостоверят на 

етап кандидатстване, че предприемачът отговаря на изискването по т. 

5), както и на изискването в поле „Важно“ под т. 5), като представят 

към проектните предложения Декларация от физическото лице-

предприемач (Приложение Б1).  

 

6) Kандидати, които развиват своята основна икономическа дейност 

в следните сектори: 

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и 

развитие на нови предприятия: 

 

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; 

С20 „Производство на химични продукти“; 

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, 

електронни и оптични продукти“; 

С27 „Производство на електрически съоръжения“; 

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение“; 

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; 

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“; 

J58 „Издателска дейност“; 

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, 

звукозаписване и издаване на музика“; 

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; 

J63 „Информационни услуги“; 

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“. 

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални 

предизвикателства 

С14 „Производство на облекло“; 

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и 

                                                      
6 Съгласно дефиницията в Приложение Л. 
7 Неосъществяването на дейност през последните две приключени финансови години следва да се удостовери 
чрез представяне на Декларация за неактивност, подадена към НСИ преди сключване на административен 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (приложимо в случай че декларацията не е 
оповестена в Търговския регистър). 



 
 

сарашки изделия“; 

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; 

производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ 

ВАЖНО: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е 

недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети 

получени от индустриалната преработка на дървесина. 

Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и 

материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо 

по настоящата процедура. 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; 

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“; 

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; 

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални 

суровини“; 

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова 

металургия“; 

С25.62 „Механично обработване на метал“; 

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“; 

С32.20 „Производство на музикални инструменти“; 

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и 

средства“; 

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“; 

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“; 

M71.11 „Архитектурни дейности“; 

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“; 

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“; 

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“; 

Q86 „Хуманно здравеопазване“; 

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“; 

Q88 „Социална работа без настаняване“. 

Кодът на основна икономическа дейност следва да бъде посочен в т. 2 

„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от 

Формуляра за кандидатстване, като кандидатите носят отговорност за 

правилното му определяне.  

7) Kандидати, които развиват дейността, за която кандидатстват в 

секторите, посочени в т. 6) 

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

да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в 

забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията 

от 18 декември 2013 г. 

9) 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. 

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да 

участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на 

самостоятелна правосубектност. 



 
 

Допустими за 

финансиране 

дейности 

Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи – 

продукти – стоки и/или услуги 

Дейности за визуализация на проекта.  

Допустими разходи  

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за 

сметка на работодателя) на квалифициран персонал8, необходим за 

реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки 

и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта. 

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, 

нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 

4 работни часа на ден при пълна месечна заетост. Размерът на 

брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да 

надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за 

годината на кандидатстване (2018 г.) от 2 600 лева. Общият размер на 

брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка 

на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 

3 172 лева на месец. 

I. Квалифициран персонал, който е обект на оценка по раздел II 

„Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“ от 

Критериите за техническа и финансова оценка и който може да 

включва: 

1/ Предприемача /ако притежава опит в сферата на дейност – 

предмет на проекта/  

2/ Лица, различни от предприемача /специалисти със специфичен 

опит в дейностите – предмет на проекта/  

Лицата по т. 2/ може да включват: лицата, които управляват 

предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; съдружниците 

в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; служителите 

наети на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на 

кандидатстване; експертите, които предстои да бъдат наети на трудов 

договор в предприятието-кандидат. 

ВАЖНО: Лицата по т. 2/ следва да бъдат не повече от 3 броя и да 

бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от 

минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта. 

Съответствието с изискването ще бъде проследявано и на етап 

изпълнение, като при неговото неспазване, УО ще изиска 

възстановяване на 25% от получената безвъзмездна финансова помощ. 

II. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка 

Освен лицата, посочени в т. I по-горе, кандидатите могат да наемат на 

трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, необходим за 

изпълнението на проекта.  

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, 

представляващи дълготрайни материални активи9, необходими за 

                                                      
8 Съгласно дефиницията в Приложение Л. 
9 Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на 
оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи, 
посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). В случай че са посочени в отделни 



 
 

реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки 

и/или услуги). 

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи10 

(вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране 

на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – 

до 50 000 лева. 

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, 

придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани 

единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат 

амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети 

страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на 

предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите 

счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който 

е предоставена помощта, за период от три години от окончателното 

плащане за МСП. 

4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на 

пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 

25 000 лева. 

5/ Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева. 

6/ Разходи за външни услуги за: 

• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и 

техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги); 

• разработване на технологии за производство на стоки и/или 

предоставяне на услуги; 

• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове 

за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки 

и/или услуги);  

• създаване на интернет страница на кандидата; 

• защита на индустриална собственост на национално и международно 

равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ11.  

ВАЖНО: Разходите за външни услуги по т. 6/ могат да бъдат общо до 

25 000 лева, като услугите следва да се предоставят от външни за 

кандидата изпълнители. 

7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, 

конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите 

продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността 

на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – 

разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни 

и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 

                                                                                                                                                                                
редове в бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета. Дефиницията за материални активи е 
посочена в Приложение Л. 
10 Съгласно дефиницията в Приложение Л. 
11 Включват:  
- разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн;  
- разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска 
стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на 
национално и/или международно ниво;  
- разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права. 



 
 

лева. 

Разходите за командировки в страната са допустими при спазване на 

изискванията на Наредбата за командировки в страната . 

Максималният размер на разходите за дневни и квартирни при 

командировки в чужбина не следва да превишава размера, указан в 

Приложение 2 на Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина.  

8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева. 

 

Допустими целеви 

групи 

Приоритет ще бъде даден на: 

 

- проекти на жени предприемачи12; 

 

- проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. 

(навършени) и 64 г. (ненавършени)13; 

 

- проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се 

изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, 

Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, 

Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград14; 

 

- проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на 

ИСИС15. 

Начин на 

кандидатстване 

По електронен път чрез модула за електронно кандидатстване 

http://eumis2020.government.bg/  

Срок за подаване на 

проектни 

предложения 

05.09.2018 г. 16:30 ч. 

Линк към 

процедурата 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b0f9ff57-7e94-42b5-

be41-4bf529b3b3d5  

                                                      
12 Жената-предприемач следва да притежава над 50% от предприятието-кандидат към датата на 
кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, 
майчинство или други обективно обосновани причини), които налагат промяна на предприемача, 
бенефициентът следва да го замени с лице, което отговаря на изискванията по критерий III.1 „Приоритизация 
на проекти на жени предприемачи“ от критериите за техническа и финансова оценка, в случаите когато 
проектното предложение е получило точки по критерия. При неспазване на изискването, получената 
безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване. 
13 Изискванията за възраст следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване. В случай че по време на 
изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани 
причини), които налагат промяна на предприемача, бенефициентът следва да го замени с лице, което към 
датата на кандидатстване отговаря на изискванията по критерий III.2 „Приоритизация на проекти на лица до 29 
г. и лица над 50 г.“ от критериите за техническа и финансова оценка, в случаите когато проектното 
предложение е получило точки по критерия. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна 
финансова помощ подлежи на възстановяване. 
14 Информацията относно регистрацията на предприятието-кандидат на територията на съответната област 
следва да е вписана в Търговския регистър към датата на кандидатстване. Недопустими са промени в мястото 
на изпълнение на проекта от една група области в друга група области, както са посочени в подкритериите на 
критерий III.3 „Регионална приоритизация на проекти“ от критериите за техническа и финансова оценка, в 
случаите когато проектното предложение е получило точки по даден подкритерий. 
15 Тематичните областите на ИСИС са посочени в Приложение Т. 
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