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ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ  

BG16RFOP002-2.089 

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

 

ЦЕЛ 

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот 

над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

ОБЩ БЮДЖЕТ  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 78 233 200  лева лева  

(40 000 000 евро) 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ  3 месеца 

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА: 

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 50 000 лева 

МАКСИМАЛЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА - 100 %  

*Приложимият режим е „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.. 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

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 са извършвали стопанска дейност. 

ВАЖНО: Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които 

са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. 

ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 

2018 и 2019 г., в случай че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи 

под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за 

недопустим по процедурата. 

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 оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 

000 лв. 

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.  

Начин на изчисление на  спада за съответния избран месец1:  

[(Оборотът за съответния месец от 2019г. минус Оборотът за съответния месец от 2020г.) 

делено  на Оборота за съответния месец от 2019г.], умножено по 100. 

                                                
1 Виж бележка под линия №4. 
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Начин на изчисление на средноаритметичния спад:  

(Спад за Избран Месец №1 плюс Спад за Избран Месец №2 плюс Спад за Избран Месец №3) 

делено на 3 

ПРИМЕР: 
Предприятие „X“, има следните месечни обороти: 

Месец 2019г. 2020г. Месечен спад за 2020 

спрямо 2019 г. 

Март 120 000 лв 0 лв. 100% 

Май 150 000лв. 120 000 лв 20% 

Септемри 130 000 лв 130 000 лв. 0% 

Предприятие „Y“, има следните месечни обороти: 

Месец 2019г. 2020г. Месечен спад за 2020 

спрямо 2019 г. 

Март 100 000 лв 40 000 лв. 60% 

Април 120 000лв. 90 000 лв 25% 

Юли 100 000 лв 110 000 лв. -10% 

Предприятие „X“, има средноаритметичен спад в оборота, за месеците март, май и септември, 

равен на: (100% + 20% + 0%) : 3 =40%. 

Предприятие „Y“, има средноаритметичен спад в оборота, за месеците март, април и юли, 

равен на: (60% + 25% - 10%) : 3 = 25%. 

ВАЖНО: 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 преди месеца на 

кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г. Кандидатите нямат 

ангажимент да представят посочените Справки-декларации за ДДС като информацията от тях 

ще бъде набавяна по служебен път от НАП. 

Допълнително с цел изчерпателност на изчисленията кандидатите ще следва да представят 

Пояснителна информация2 към Справката-декларация за ДДС в случаите, когато имат 

включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено 

начисляване на ДДС при внос, както и когато в клетка 19 имат включени данъчни основи на 

осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.  

По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от 

регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните три 

месеца от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г, от които да е виден оборотът на 

предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС. 

7) Кандидати, които към 31 декември 2019 г. не са обект на процедура по колективна 

несъстоятелност  съгласно националното право и не са получавали помощ за оздравяване или 

помощ за преструктуриране или към момента на предоставяне на помощта вече не са обект на 

процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили 

помощ за оздравяване    или помощ за преструктуриране . 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, 

настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за 

покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите. 

НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло 

по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за 

кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с 

                                                
2 Съгласно посоченото в буква ж) от т. 24 на настоящите Условия за кандидатстване 
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използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-

кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Началната дата за подаване на проектни предложения е 22.02.2021 г. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03 2021 г. 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ: 

а/ Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за 

изпълнение – попълнена по образец (Приложение 1); 

САМО, АКО Е ПРИЛОЖИМО: 

б/ Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение – попълнено по образец 

(Приложение 2), с което се упълномощава титулярът на КЕП, с който ще се подаде проектното 

предложение. 

в/ Оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020/2021 г. (предхождащи месеца на 

кандидатстване) и съответстващите им за 2019/2020 г., от които да е виден оборотът на 

предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС – 

подписани на хартиен носител от съставител и утвърдени от лице, което е официален 

представляващ на кандидата и е вписан като такъв в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ, сканирани и 

прикачени в ИСУН 2020 – приложимо само за предприятия, които осъществяват 

икономическа дейност/и (основна или допълнителна), която е освободена от регистрация 

по ЗДДС.  

В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, 

ведомостите се подписват/утвърждават от всяко от тях. 

г/ Пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС - подписана на хартиен носител 

от съставител и утвърдена от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписан 

като такъв в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. 

В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, 

пояснителната информация се подписва/утвърждава от всяко от тях. 

ВАЖНО: Пояснителната информация към Справката-декларация за ДДС е 

незадължителен документ, който се представя само в следните случаи: 

- когато кандидатът имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна 

основа при отложено начисляване на ДДС при внос; 

- когато кандидатът има включени в клетка 19 от Справката-декларация за ДДС данъчни 

основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания. 

В случай че такава информация има включена в Справката-декларация за ДДС за един или 

повече от избраните месеци от 2020/2021 г. и/или съответстващия/те му за 2019/2020 г. в 

Пояснителната информация се представят данни отделно за всяка от посочените клетки за 

всеки от месеците. 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Критерии Макс. 

брой 

точки 

1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. 10 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,20 10 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,182 и < 0,20 9 

https://eumis2020.government.bg/
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Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,164 и < 0,182 8 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,146 и < 0,164 7 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,128 и < 0,146 6 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,11 и < 0,128 5 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,092 и < 0,11 4 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,074 и < 0,092 3 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,057 и < 0,074 2 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,04 и < 0,057 1 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA  на предприятието е < 0,04 0 

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. 

 
10 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 3 % 
10 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2,67%  и <  3% 
9 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2,33%  и < 2,67% 
8 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2%  и < 2,33% 
7 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,67%  и < 2% 
6 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,33%  и < 1,67% 
5 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  ≥ 1% и  < 1,33% 
4 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,67% и  < 1% 
3 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,33% и < 0,67% 
2 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и  < 0,33% 
1 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0% 
0 

3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на 

предприятието-кандидат 

10 

3.1. Представената информация описва ясно връзката между пандемията COVID-19 и спада в 

оборота на предприятието-кандидат; 

5 

Критерият е изпълнен 5 

Критерият не е изпълнен 0 

3.2. Ясно са очертани кои елементи от производствения процес/процеса по предоставяне на 

услугата са най-сериозно засегнати  

3 

Критерият е изпълнен 3 

Критерият не е изпълнен. 0 

3.3. Описани са ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по 

процедурата, по отношение преодоляване последиците от COVID-19 върху дейността на 

предприятието кандидат 

 

2 

Критерият е изпълнен 2 

Критерият не е изпълнен 0 

Максимален брой точки: 30 

Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършват чрез директно 

въвеждане на класирането и мотивите за него в ИСУН. 

В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по подкритерий 3.1. 
„Представената информация описва ясно връзката между пандемията COVID-19 и спада 

в оборота на предприятието-кандидат“, проектното предложение се отхвърля.  
 


