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ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 

ПРОЦЕДУРА: BG16RFOP002-2.088 

„Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“  

 
Цел: Предоставяне подкрепа на българските МСП за реорганизация и адаптиране на 
работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.  
 
Общ бюджет на процедурата: 40 000 000 евро.  
 

 
Групи сектори 

съгласно КИД-2008 
 

Разпределение 
на бюджета по 
групи сектори  

 

 
Микро 

предприятия 

 
Малки 

предприятия 

 
Средни 

предприятия 

 
ПРОМИШЛЕНОСТ1 

 

 

21 840 000 лв. 3 250 000 лв. 6 420 000 лв. 12 170 000 лв. 

 
ТЪРГОВИЯ2 

 

 

15 830 000 лв. 5 550 000 лв. 4 590 000 лв. 5 690 000 лв. 

 
УСЛУГИ3 

 

 

40 563 200 лв. 16 910 000 лв. 11 390 000 лв. 12 263 200 лв. 

 

Минимален размер  Максимален размер на помощта 

Микро предприятия: 3 000 лв. Микро предприятия: 15 000 лева 

Малки предприятия: 10 000 лв. Малки предприятия: 30 000 лева 

Средни предприятия: 25 000 лв. Средни предприятия: 75 000 лева 

 
ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в 
максимален размер на 10 % от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 
5 % от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5 % от нетните 
приходи от продажби в случай на средно предприятие. 
 
Интензитет на помощта за всички категории предприятие: 70% 
 
Допустими кандидати:  
 
1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или 
Закона за кооперациите. 
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата 
за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. 
 
2) Кандиати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са 
извършвали стопанска дейност през нея; 

 
1 Сектори B, C, D и Е съгласно КИД-2008 
2 Сектор G съгласно КИД-2008 
3 Сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S съгласно КИД-2008 

mailto:office@euconsult.bg


ИЮ Консулт ООД, ул. Фредерик Жолио Кюри №2А, ет.3, София 1113 
Тел.: 0700 45 808,+359 2 439 8000, Факс: +359 2 439 8019 
E-mail: office@euconsult.bg 

  

ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 
2019 г. в случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 
500 лева или без дейност за 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 микро, малко или средно предприятие;  
 
4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са 
реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на 
предприятието-кандидат, както следва: 

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби4 

Микро предприятие ≥ 30 000 лева 

Малко предприятие ≥ 200 000 лева 

Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева 

 
Допустими разходи:  
 
Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с: 
 
1) Осигуряване на колективни средства за защита;    
ВАЖНО: За целите на настоящата процедура под колективни средства за защита се има 
предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел 
превенция/предпазване от разпространението на COVID-19 като термометри, термокамери,  
пречистватели за въздух и др. подобни.  
 
2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;   
 
3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:  
• Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място - поставяне на 
прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване 
на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;  
• Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на 
безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични 
врати/ осигуряване на автоматично осветление; 
• Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – 
монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на 
нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; 
въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична 
сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.; 
ВАЖНО: Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо 
единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване 
качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса. 
Посочената функционалност следва задължително да фигурира в изискванията към 
оферентите, зададени в рамките на техническата спецификация (Приложение 4) или 
образеца на КСС (Приложение 5). 

 
4 Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажби”, код 15 100, от 
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2019 г., част от ГОД, подаван към НСИ. 
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• Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен 
достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа. 
ВАЖНО: При въвеждането на ИКТ системи и приложения следва да бъдат спазени всички 
авторски права и приложими лицензи.  
Задължителен краен резултат от въвеждането на ИКТ системи и приложения е получаването 
на:  
- лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ 
система/модул;  
- протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени; 
- технически паспорт/друг еквивалентен документ. 
 
ВАЖНО: Направените инвестиции по проекта (ДМА, ДНА и СМР) следва да бъдат бъдат 
поддържани в предприятието за срок от минимум три години от окончателното плащане. 
 
В случай на одобрение на проектното предложение кандидатите ще имат ангажимент да 
представят тези оферти/КСС като част от документацията, която се изисква в рамките на 
процеса по договаряне, заедно с техническата спецификация, в която са посочени 
минималните технически и функционални характеристики за планираните активи. По 
отношение на СМР изискванията относно техния обхват следва да са зададени от страна на 
кандидата в образеца на КСС преди представянето му на оферента-строител.За улеснение на 
кандидатите към настоящите Условия за кандидатстване има изготвени образци на 
Tехническа спецификация (съгласно Приложение 4)/Количествено-стойностна сметка 
(съгласно Приложение 5), които да бъдат използвани при задаване на изискванията към  
оферентите. По отношение на планираните разходи за СМР следва да се представят актуални 
цветни снимки на сградата и помещението, където е предвидено да се извършват СМР, от 
които ясно да се вижда датата на заснемането и описание на местоположението на обекта. 
В случаите на разходи за софтуер съдържанието на офертата следва задължително да 
включва изброяване на основните модули на актива, както и описание на техните 
функции.  
Офертите трябва задължително да съдържат информация за: наименование на 
оферента, технически и/или функционални характеристики на актива, съответстващи на 
посочените в Приложение 4 минимални технически и/или функционални 
характеристики, цена на актива и вид на валутата. Допълнително от представената оферта 
следва да е видно лицето, което я е издало от името на оферента като напр. име, подпис, 
електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което е получена, която 
също следва да е прикачена в ИСУН 2020. 
Не се допускат оферти от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани 
както по между си, така и с кандидата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на 
Търговския закон и/или които са в конфликт на интереси с него по смисъла на чл. 61 от 
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046. 
 

 
Срок за изпълнение:  
Продължителността на изпълнение на всеки проект е 6 (шест) месеца, считано от датата на 
влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ.  
 
 
Обявяване на процедурата – Октомври 2020 г. 
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