
	
	

					
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБСЪЖДАНЕ  

	
	

Наименование на 
процедурата  

BG16RFOP002-2.073  
„Подкрепа на микро и малки предприятия за 
преодоляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19“ 

Управляващ орган Министерство на икономиката 

Цел на процедурата 
Осигуряването на оперативен капитал за българските микро 
и малки предприятия за справяне с последиците от 
пандемията COVID-19 

Общ размер на 
безвъзмездната финансова 

помощ  
173 000 000,00 лева 

Минимален размер на 
безвъзмездната финансова 

помощ за един проект: 
3 000,00 лева 

Максимален размер на 
безвъзмездната финансова 

помощ за един проект: 
10 000,00 лева 

Процент на съфинансиране Не се изисква съфинансиране 

Допустими кандидати 

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на 
проекти 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 са регистрирани преди 
01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали 
стопанска дейност. 
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на 
проекти са само кандидати, които отговарят на 
изискванията за микро или 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) 
4) 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. 
5) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в 
оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е 
подадено заявлението за подпомагане (проектно 
предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 
2019 г.  
6) 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. 

Допустими разходи  
Разходи, необходими за преодоляване на недостига на 
средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от 
епидемичния взрив от COVID-19.  

Срок за изпълнение на 
проекта 

3 месеца , считано от датата на влизане в сила на 
административния договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 

Начин на кандидатстване По електронен път чрез модула за електронно 
кандидатстване http://eumis2020.government.bg/  

Срок за подаване на 
проектни предложения 

Към момента процедурата не е официално обявена. 
Очаквана дата на обявяване – 01.05.2020 г. 

Линк към процедурата https://opic.bg/protseduri-opik/szdavane-i-razvitie-na-
regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1  

	
	
	
	
	


