ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Наименование на
процедурата

BG16RFOP002-2.089
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000
лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“

Управляващ орган Министерство на икономиката
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки
Цел на процедурата предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.,
за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Общ размер на
безвъзмездната финансова 78 233 200,00 лева
помощ
Максимален размер на
безвъзмездната финансова 50 000,00 лева
помощ за един проект:
Процент на съфинансиране Не се изисква
1) Допустими 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 имат минимум две
приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди
датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да
Допустими кандидати
са извършвали стопанска дейност;
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на
проекти са само кандидати, които отговарят на
изискванията за 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) Кандидатите следва да са реализирали оборот1 за 2019 г.
равен на или надвишаващ 500 000 лв. (Съгласно посоченото
в ГДД по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо
приходи“) или при еднолични търговци в ГДД по чл. 50 от
ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо
приходи“);
5) 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;
6) Кандидати, които са регистрирали общо за три,
избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до
месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,
средноаритметичен спад от поне 20% спрямо
средноаритметичния оборот за същите три месеци за
2019 г.
6.1) Кандидатът следва да избере три календарни месеца в
периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на
кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за
финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително
месеците да са последователни и/или във всеки един от
месеците да е регистриран спад от поне 20%.
6.2) По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС,
източник относно спада в оборота е Справката-декларация
за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус
клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19]
за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за
2019 г. Кандидатите нямат ангажимент да представят
посочените Справки-декларации за ДДС, информацията от
тях ще бъде набавяна по служебен път.
Предоставените по процедурата средства за оборотен
капитал са под формата на еднократна сума в размер на до
Допустими разходи 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на:
- текущи оперативни разходи на кандидатите
(суровини, материали и консумативи;
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“)

-

външни услуги (вкл. режийни разходи);
персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи
за осигурителни и здравни вноски за сметка на
работодателя), чиято стойност се калкулира в
стойността на произведената
продукция/предоставяната услуга.

* За да бъдат допустими, разходите следва да бъдат
извършени след 01.02.2020 г.2 и до крайната дата на
изпълнение на проекта.
** Разходи, отнасящи се за дейности, които обхващат
период, различен от периода на допустимост на разходите,
няма да се считат за допустими.
*** Разходооправдателните документи следва да са
издадени в периода на допустимост на разходите по
процедурата.
3 месеца, считано от датата на влизане в сила на
Срок за изпълнение на
административния договор за предоставяне на безвъзмездна
проекта
финансова помощ

Начин на кандидатстване

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

Срок за подаване на Към момента процедурата не е официално обявена.
проектни предложения Очаквана дата на обявяване – 20.10.2020 г.
https://www.opic.bg/protseduri-opik/bg16rfop002-2089podkrepa-za-malki-predpriyatiya-s-oborot-nad-500-000-lv-zaЛинк към процедурата
preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-otpandemiyata-covid-19

2

Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/460 от 30 март 2020 година и „Временната рамка за мерки за държавна
помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

