
 
 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ 

1. Основни параметри 

Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност”, Министерство на икономиката 

Оперативна програма Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020  

Приоритетна ос Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП“ 

Инвестиционен приоритет  Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” 

Наименование на 

процедурата/процедурите 

ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 

 Цел Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и 

малки предприятия за справяне с последиците от пандемията 

COVID-19. 

Обосновка Избухването на епидемията от коронавируса доведе до 

парализиране на бизнеса от което се очаква силен негативен 

ефект върху световната икономика. Въпреки, че рецесията 

изглежда не може да бъде избегната към настоящия момент, 

поради краткия период и динамичната обстановка, е трудно да 

бъде оценен икономическия ефект от разпространение на 

болестта. Последиците за икономиката ще са пропорционални 

на продължителността и обхвата на въведените рестрикции, 

като с увеличаване на времето за решаване на проблема с 

разпространението на заразата, в затруднение ще изпадат все 

по-голям брой отрасли. На този етап очакванията на 

международни експерти са, че заради пандемията 

икономическите последици ще надхвърлят негативните ефекти 

на финансовата криза от 2008 г. В зависимост от развитието и 

продължителността на ситуацията с COVID-19, Световният 

икономически форум предвижда спад от очакваното ниво на 

световния БВП между 1 и 2 трилиона долара през 2020 г 

Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия 

от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки 

предприятия, които са икономически засегнати от наложените 

ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези 

категории предприятия са  основна и водеща сила за 

развитието на конкурентно и ефективно производство и 

гарантиране на стабилен икономически растеж, както и 

устойчива заетост.  

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с 

разпространението на пандемията от COVID-19 засягат най-

силно именно по-малките на размер икономически единици, 

които нямат ресурсите да продължат да функционират и 

съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка. 

В тази връзка, фокусът на настоящата процедура за 



 
 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в 

съответствие със специфичната цел на ИП 2.2 от ПО2 на ОПИК,  

е насочен към най-уязвимите икономически единици, които 

разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят 

икономическите последствия от пандемията COVID-19, а 

именно микро и малки предприятия. 

Очаквани резултати Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се 

изразяват в постигане на положителен ефект по отношение 

микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 и 

стабилност на работни места.  

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква 

предприятиятията, получили подкрепа да продължат дейността 

си поне 3 месеца след приключване на проекта. 

Демаркация ОПИК и Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР) 

Стратегията на ОП „РЧР“ се основа на три стълба: по-висока и 

по-качествена заетост, намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване, модернизиране на 

публичните политики. В изпълнение на тази стратегия 

подкрепата по ОП „РЧР“ е насочена към подобряване на 

достъпа до заетост и качеството на работните места, развитие 

на знанията и уменията на заетите съобразно нуждите на 

бизнеса, повишаване на квалификацията и компетенциите, 

въвеждане на нови системи, практики и инструменти за 

развитие на човешките ресурси, подобряване на 

организацията и условията на труд в предприятията. 

Въвеждането на нови организационни модели и системи за 

управление на човешките ресурси, и по-конкретно 

внедряването и сертифицирането на системи за здравословни 

и безопасни условия на труд (съгласно изискванията на 

стандарт BS OHSAS 18001) се подпомага по Приоритетна ос 1 

„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните 

места“, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“ на ОП „РЧР“. ОПИК от своя страна осигурява  

подкрепа за предприемачество и капацитет за растеж на МСП. 

ОПИК и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” (ОПНОИР) 

Подкрепата по ОПНОИР е насочена основно към изграждане на 

необходимия инфраструктурен и човешки ресурс за 

провеждане на научни изследвания в тематичните области на 

ИСИС. В новоизградената научноизследователска 

инфраструктура (Центровете за компетентност и Центровете за 

върхови постижения) и в модернизираната такава (научни 

институти и висши училища) ще се извършват приложни  

изследвания, водещи до създаването и разпространяването на 

публично достъпно знание в областите на ИСИС, което ще 

служи като стимул и научна база за иновационната активност 

на бизнеса. ОПИК, от своя страна, подкрепя МСП в рамките на 

Приоритетна ос 2 с цел повишаване на техния капацитет за 

растеж. 

ОПИК и Програмата за развитие на селските райони 



 
 

(ПРСР) 

Подкрепата по ОПИК и Програмата за развитие на селските 

райони е взаимно допълваща се по отношение развитието на 

МСП сектора, като демаркацията между двете програми се 

основава на целевите групи и бенефициенти, както и на 

видовете дейности, включени в обхвата на съответните 

приоритети. ПРСР съответно предоставя подкрепа на 

подсекторите за преработка и/или маркетинг на горски 

продукти, както и на земеделските стопанства и 

предприятията, преработващи и добавящи стойност към 

земеделски продукти, включително хранителната 

промишленост за преработка и маркетинг на продукти от 

Приложение I към Договора за създаване на Европейската 

общност. Изключени от възможността за подкрепа по ОПИК са 

и инвестициите на МСП, свързани с преработка и/или 

маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански 

продукти извън Приложение № I от Договора, или с 

производството на памук, с изключение на хляб, тестени и 

сладкарски изделия, доколкото същите се подкрепят по ПРСР. 

Подкрепата по ОПИК изключва първичното производство на 

селскостопански продукти, вкл. риба и рибни продукти. По 

отношение на хранителната промишленост, 

преработката/маркетинга на селскостопански продукти от  

Анекс I към ДФЕС,  подпомагани по ПРСР, са изключени от 

ОПИК: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, 

плодове и зеленчуци, включително гъби, пчелен мед, зърнени, 

мелничарски  и нишестени продукти, растителни и животински 

масла и мазнини, технически и медицински култури, 

включително маслодайна роза и билки, готови храни за 

селскостопански животни, гроздова мъст, вино и оцет, 

производство на енергия чрез преработка на растителни и 

животински продукти с изключение на биомаса от рибни 

продукти. 

ОПИК и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 

Предвид характера и обхвата на мерките за подкрепа по ОПИК 

и ПМДР, основната демаркационна линия между тях е по 

отношение на подкрепяните целеви групи и бенефициенти.  

ПМДР предоставя подкрепа на физически лица и предприятия, 

развиващи дейност в сектор рибарство и аквакултури, 

организации и асоциации от организации на производители на 

продуктите на риболова и аквакултурите, както и други форми 

на обединения в посочените сектори, които са изключени от 

обхвата на ОПИК и в частност на настоящата процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

ОПИК и Хоризонт 2020 

В рамките на ОПИК са предвидени дейности, които да 

подкрепят иновационната активност и да повишат 

конкурентоспособността на българските предприятия. По този 

начин ще се осигури сближаване на нивото на развитие на 

иновационната дейност в България със средното равнище за 

ЕС и създаване на възможности (повишаване на капацитета) 

на българските предприятия да участват активно и успешно в 

международни инициативи, програми и проекти в областта на 

иновациите и развитие на ключови индустриални технологии. 

Предприятията или други организации могат да кандидатстват 

по хоризонталните програми на ЕС при условие, че представят 



 
 

устойчиви, стойностни и транснационални проекти, за което е 

необходимо да разполагат със съответния капацитет за 

тяхното разработване и изпълнение. 

Продължителност   2020 - 2023 г. 

Териториален обхват  Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на 

територията на Република България.  

Резултатите от изпълнението на проектите следва да се 

ползват на територията на Република България. 

Бюджет (ЕФРР и 

национален) 

Общ бюджет – 173 000 000 лв. (88 453 495,45 евро), като 

финансирането от ЕФРР е 147 050 000 лв. (75 185 471,13 

евро), а националното съфинансиране се равнява на 25 950 

000  лева (13 268 024,32 евро). 

Режим на 

държавна/минимална 

помощ 

Помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно 

раздел 3.1 от „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. 

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата не може да 

се натрупва за същите разходи с всякаква друга 

държавна/минимална помощ. 

2. Методология и критерии за  подбор на операции 

Вид процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ 

В съответствие с чл. 21, ал.1, т.2 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се прилага 

процедура при опростени правила. 

Процедура на подбор на проектни предложения е такава, при 

която: 

- всеки кандидат представя проектно предложение чрез 

електронен формуляр за кандидатстване, изготвен в 

съответствие с условията за кандидатстване, въз основа на 

публикувана обява; 

- подборът на проектни предложения по настоящата процедура 

ще се основава на принципа на финансиране, основано на 

нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред 

бизнеса/икономиката. За финансиране ще бъдат предложени 

проектните предложения, които съответстват на критериите за 

оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на 

финансовия ресурс по процедурата. 

- оценката на проектните предложения по настоящата 

процедура се извършва от комисия, определен с акт на 

Ръководителя на Управляващия орган.  

- подадените проектни предложения, за които не е налице 

финансов ресурс не подлежат на оценка от комисията. 

- за одобрените за финансиране проектни предложения се 

сключва административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

В съответствие с чл. 21, ал.1, т.2 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., по 



 
 

настоящата процедура не е предвидено извършването на 

техническа и финансова оценка. 

Краен срок за 

кандидатстване 

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един  краен 

срок за кандидатстване. Минималният срок за подаване на 

проектни предложения е 30 дни от датата на обявяване на 

процедурата за подбор на проекти. 

Допустими кандидати 1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти 

са само кандидати, които са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите или са 

еквивалентно лице по смисъла на законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо пространство; 

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти 

са само кандидати, които са регистрирани преди 01.07.2019 г. 

и 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 
месец април спрямо средно аритметичния месечен оборот през 
2019 г. 

6) Към 31 декември 2019 г. кандидатите не са в затруднено 

положение (по смисъла на Общия регламент за групово 

освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на 

Комисията). 

Изисквания към 

партньори (ако е 

приложимо) 

По настоящата процедура за подбор на проекти не се допуска 

участието на партньори.  

Допустими 

проекти/дейности 

Дейности, необходими за преодоляване на недостига на 

средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от 

епидемичния взрив от COVID-19. 

Задължителна 

комбинация от дейности 

(ако е приложимо) 

Неприложимо  

Допустими разходи 
Разходи, необходими за преодоляване на недостига на 

средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от 

епидемичния взрив от COVID-19, както следва: 

 Разходи за закупуване на суровини и материали; 

 Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); 



 
 

 Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и 

разходите за осигурителните и здравни вноски за 

сметка на работодателя). 

Минимален размер на 

помощта 

3 000 лв. 

Максимален размер на 

помощта 

10 000 лв. 

Интензитет на помощта Интензитет на помощта при режим на държавна помощ 

съгласно раздел 3.1 от „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. – до 100%. 

 

Продължителност на 

проектите 

3 месеца 

Кръстосано финансиране 

(ако е приложимо) 

Н/П 

Критерии за техническа и 

финансова оценка 

В съответствие с чл. 21, ал.1, т.2 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., по 

настоящата процедура не е предвидено извършването на 

техническа и финансова оценка. 

Индикатори Индикатори за резултат 

В съответствие със специфичната цел на Инвестиционен 

приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” проектните 

предложения по настоящата процедура следва задължително 

да имат принос към постигането на поне един от следните 

индикатори за резултат:  

Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след 

изпълнение на проекта. 

Индикатори за изпълнение 

Допълнително, УО на ОПИК ще следи за изпълнението и 

отчитането на следните индикатори за изпълнение:  

1. Брой подпомогнати предприятия; 

2. Брой предприятия, които получават безвъзмездни  средства. 

ВАЖНО: Повече информация по отчитането на индикаторите 

за резултат и изпълнение по оперативната програма е дадена 

в Информация за отчитането на индикаторите за резултат и 

индикаторите за изпълнение на ОПИК, публикувана на 

следния интернет адрес: http://opic.bg/opik/operativna-

programa 
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