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П О К А Н А  
 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ПРИНОСЪТ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ  
В СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА“ 

 зала Средец, София Хотел Балкан, гр.София 
10.00 часа на 11 ноември  2020 г.  

 
  Каним за участие своите членове, представители на държавни и местни власти, 
работодатели, екипи на специализирани предприятия, организации на и за хората с 
увреждания, експерти и специалисти, работещи по темата, и всички заинтересовани лица.  
  Пандемията от COVID–19 предизвика икономическа и социална криза, която не се 
ограничава само до периода на извънредното положение и доведе до нарушаване 
функционирането на почти всички икономически дейности. Социалните ограничения 
доведоха до кризи в социалния живот на хората, в бизнеса, в дейността на всички 
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институции и организации, които изпитват сериозни затруднения да се адаптират към 
предизвикателствата на днешния ден. Една от групите най-силно засегнати са субектите на 
социалната и солидарна икономика. 
  Целта на събитието е изграждане и подкрепа на съществуващи ефективни мрежи 
между заинтересованите страни и  повишаване на информираността за социалната 
икономика на регионално и местно ниво и представяне на приноса  на социалните 
предприемачи в социалната икономика. Форумът ще даде възможност за съдържателни 
изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, 
изграждане на партньорства по темата.  
  Програмата включва презентации и дискусии по широк кръг въпроси с отношение към 
развитие на социалното предприемачество за осигуряване на по-добри условия за 
икономическо развитие условията на пандемия от COVID 19, в това число държавна 
подкрепа.  
  Програмата осигурява участие в събитието и дискусиите на министъра на труда и 
социалната политика, зам.-министри, директори на дирекции и други от Министерството на 
труда и социалната политика, ръководители на държавни и изпълнителни агенции и местни 
власти, работодатели, ръководители на социални услуги, специалисти, експерти, 
представители на европейски организации и партньори от Балканите.  
  Предвид въведените противоепидемични мерки по Covid-19, ще бъде гарантирано 
спазването на изискването за осигуряване на физическа дистанция по време на форума.  
 
  Участието си в събитието може да заявите на е-поща nfri@abv.bg.  
  Контакти: Камелия Иванова, тел. 0884 000 881 
 

 
П О К А Н А 

 
Балкански Онлайн Панаир под името "Работодатели с големи сърца" - 11 – 18 

ноември 2020 г. 

 
НФРИ има удоволствието да покани своите членове за участие в  Балканския 

Онлайн Панаир под името "Работодатели с големи сърца" от 11.11.2020 г. до 
18.11.2020 г.  Онлайн панаирът се организира от НФРИ съвместно с  BALKAN 
FAIR ONLINE в рамките на събитията по повод отбелязване 20-годишния юбилей на 
НФРИ и е насочен към фирмите-членове. 

За подобряване на видимостта на социалното предприемачество ще осигурим 
участие на 20 специализирани предриятия в първия по рода си у нас Балкански 
онлайн панаир „Работодатели с големи сърца”. С инициативата НФРИ има желание 
подкрепи членовете си за преодоляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19 и цели преодоляване дефицита от специализирани знания и 
умения за дигитален маркетинг – онлайн присъствие и реклама в уеб базирана 
среда. По този начин очакваме нашите членове да получат публичност и 
разпознаваемост на бизнеса си за утвърждаване на позициите; бърза и удобна 
комуникация с потенциални клиенти, онлайн от всички видове устройства. 
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Заради създалата се криза в света, фирми от цял свят рекламират онлайн. 
Това е едно от решенията в новите условия за задържне на пазарите позиции от 
бизнеса, а тези с потенциал за развитие да получат такова. Панаирът ще  промотира 
участниците в страната и на Балканите и дава възможност за разширяване на 
бизнеса и намиране на нови клиенти и партньори. 
  Всяка фирма-участник е необходимо да заплати такса участие към BALKAN 

FAIR ONLINE, гр.София: 100 лв. без ДДС. 

  За повече информация  лице за контакт - Александър Стоичков, Търговски Директор в 
BALKAN FAIR ONLINE – 0878 695 566 е-поща: info@balkanfair.online 

 
 
 

П О К А Н А 
 

Изложение в рамките на 
Европейската седмица на социалната и солидарна икономика  

в подкрепа на хората с увреждания 
30 ноември до 6 декември 2020, централен вход ЦУМ, София 

 

НФРИ подкрепя организираната от Министерството на труда и социалната 
политика и Националния съюз на ТПК Европейска седмица на социалната и 
солидарна икономика в подкрепа на хората с увреждания. 

 В рамките на събитието от 30 ноември до 6 декември 2020 г. ще се организира 
Изложение с цел продажби в магазинната част на етаж партерен в Централния 
универсален магазин, ЦУМ, в гр. София, централен вход на ЦУМ /откъм бул.Мария 
Луиза/. Отделно ще бъде обособена част за участие с рекламни материали и 
аудиовизуални средства с цел реклама.  

   
 Не се дължи такса участие в изложението.  
 
 При интерес с цел продажба, моля да заявите участието си на имейл: 

nfri@abv.bg в свободен текст - наименование на фирмата,  потребност от магазинна 
и складова площ в кв.м.  

 Необходимо е и да опишете как желаете да бъде изписано наименованието на 
фирмата за участие.  

 НФРИ кани своите членове да се включат в  изложението и всички 
съпътстващи събития по време на Европейската седмица на социалната и 
солидарна икономика.  

По-долу може да се запознаете с предварителната Програма за провеждане на 
Европейската седмица на социалната и солидарна икономика.  

 
Лице за контакт от федерацията - Камелия Иванова - 0884 000 881 

mailto:info@balkanfair.online
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      П Р О Г Р А М А 

30.11.2020 г. понеделник 

Централен универсален магазин, София 

10:00 – 10:30 - Откриване на Европейската седмица на социалната и солидарна икономика - 

в подкрепа на хората с увреждания и 9-ти Европейски форум за социално 

предприемачество(кратка официална програма) 

10:30 – 11:30 - Разглеждане на изложението от официалните лица 

11:30 – 14:00 - Церемония по връчване на годишните награди на МТСП за социални 

иновации 

14:00 – 15:00 - Коктейл 

15:00 – 17:30 - Европейска конференция „Социално предприемачество за устойчиво 

развитие на Европа в контекста на Covid 19 

10:00 – 18:30 - Изложение на социални предприемачи 

01.12.2020 г. вторник 

Централен универсален магазин, София 

10:00 – 11:00 - Церемония по връчване на наградите на Деветия Европейски форум за 

социално предприемачество  

10:00 – 18:30 - Изложение на социални предприемачи 

Българска стопанска камара 

13:00 – 15:00 - Кръгла маса „Социална икономика, социална политика, корпоративна 

социална отговорност“ 

15:00 – 15:30 – Кафе пауза 

15:30 – 17:30 - Научно практическа конференция „Успешни съвременни бизнес модели за 

социална подкрепа – теория и практика“ 

02.12.2020 г. сряда 

Централен универсален магазин, София 

10:00 – 12:00 – Демонстрации на социални платформи 

14:00 – 16:00 – Презентации на социални предприемачи 

10:00 – 18:30 - Изложение на социални предприемачи 
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03.12.2020 г. четвъртък 

Централен универсален магазин, София 

10:00 – 11:00 – Официална програма по откриване на Трети Регионален форум за социално 

предприемачество  

10:00 – 13:00 – Консултации във връзка със създаване и регистриране на социални 

предприятия – щанд на Министерството на труда и социалната политика 

12:00 – 13:00 – Коктейл 

13:00 – 14:30 – Конференция „Социално предприемачество в защита правото на труд на 

хората с увреждания - регионални предизвикателства в условията на пандемия“ 

14:30 – 15:00 – Кафе пауза 

15:00 – 17:00 - Конференция „Възможности за интеграция на хора с увреждания на пазара 

на труда“ 

10:00 – 18:30 - Изложение на социални предприемачи 

04.12.2020 г. петък 

Централен универсален магазин, София 

11:00 – 13:00 – Дискусионен форум „Дейности за социално включване в местната общност“ 

14:00 – 18:30 – Делови срещи между представители на бизнеса и социалните предприемачи 

10:00 – 18:30 - Изложение на социални предприемачи  

05.12.2020 г. събота 

Централен универсален магазин, София 

10:00 – 12:00 – Демонстрации на социални платформи 

14:00 – 16:00 – Презентации на социални предприемачи 

10:00 – 18:30 - Изложение на социални предприемачи  

06.12.2020 г. неделя 

Централен универсален магазин, София 

10:00 – 16:00 - Изложение на социални предприемачи 
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Изменение на Националната Стратегия за насърчаване на малките и средни 
предприятия 20142020 

 
 Правителството прие Решение за допълнение на РМС № 37 от 2014 г. за приемане 

на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 
г. (НСНМСП 2014- 2020). 

 За да се компенсира социално-икономическото въздействие на епидемията от 
COVID-19, са необходими бързи и адекватни действия, предприети своевременно и 
координирано от всички институции, отговорни за вземането на решения в България. За 
тази цел НСНМСП 2014-2020 се актуализира в посока отчитане на предизвикателствата, 
породени в резултат на пандемията COVID-19. 

 Актуализацията включва нови насоки за спешни действия в приоритети: „Достъп до 
финансиране“, т. 6 „Създаване на механизми за ускоряване на процеса по предоставяне на 
публично финансиране в условия на COVID- 19“; „Умения и иновации“, т. 10 „Подкрепа за 
въвеждане на цифрови технологии, улесняване на работата в МСП в условия на COVID-19“. 

 Направените промени се очаква да отговорят на нуждата от ускоряване на процеса 
по предоставяне на подкрепа за малките и средните предприятия и да гарантират 
навременен достъп до финансиране, както и гъвкави условия за плащане като 
предпоставка за справяне с последиците от пандемията. 

 
 

Актуални възможности за финансова подкрепа на работодателите и стартиране на 
собствен бизнес 

 

 На 14.09.2020 г. Агенцията по заетостта обявяви актуалните възможности за 
финансова подкрепа на работодателите, които желаят да наемат безработни лица по 
различни програми и мерки по заетостта, реализирани в рамките на Националния план за 
действие по заетостта за 2020 г. Възможности за финансова подкрепа се предлагат и на 
безработните лица, които искат да стартират собствен бизнес, вкл. и получавайки наведнъж 
полагащите им се обезщетения при безработица. 

 Това става възможно за последните месеци на 2020 г., след като близо 2 900 000 лв. 
от бюджета за активна политика са преразпределени от програми и мерки, които до 
момента не се реализират в планирания обхват, към такива, за които в условията на 
продължаващата епидемична обстановка има интерес от работодатели и безработни от 
уязвимите групи. 

 Преразпределението на средства за реализация на програми и мерки за 
насърчаване на заетостта през 2020 г., което се извърши по предложение на Агенцията по 
заетостта, е одобрено от Националния съвет за национално сътрудничество и утвърдено от 
министъра на труда и социалната политика. 

 Обявените средства, в рамките на които бюрата по труда могат да сключват 
договори с работодатели, са общо над 2 330 000 лв., чрез които може да се субсидира 
наемането на работа на още 3 000 – 3 200 безработни от уязвимите групи на пазара на 
труда. С други над 120 000 лв. може да се подпомогне бизнес старта на поне 40 безработни 
лица с предприемачески намерения. Така със средствата от държавния бюджет за 2020 г. 
се очаква да се субсидира заетостта на близо 18 000 безработни, както и участието в 
обучения на над 11 000 безработни и заети лица. 
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 Работодателите ще могат да избират измежду 14 различни програми и мерки, в 
случай че наемат безработно лице до 29 г. или над 50-55 г., продължително безработен, 
лице с трайни увреждания, без квалификация или безработна майка на дете до 5 г., както и 
ако са микропредприятия и разкрият първите си работни места. 

 Преференциите са различни и по отношение на период, вид и размер на 
субсидиране, които са определени в Националния план за действие по заетостта за 2020 г. 
Така например периодът на субсидиране варира от 3 до 24 месеца, а размерът на 
предоставяните ежемесечно средства за основно възнаграждение – от 350 лв. до 650 лв., 
като в повечето случаи се предоставят и средства за допълнителни възнаграждения и 
осигурителни вноски за сметка на работодателя за всяко наето безработно лице по 
условията на съответната програма или мярка. 

 По други 3 насърчителни мерки работодателите могат да получат субсидии за 
дуално обучение на безработни или обучение за придобиване на ключови компетентности 
на наетия персонал, необходими за работа в съответното предприятие. 

 Успоредно с това Агенцията по заетостта предоставя финансови преференции и на 
безработните лица с предприемачески намерения. Стартирането на собствена стопанска 
дейност може финансово да се подпомогне въз основа на одобрен бизнес проект чрез 
получаване наведнъж на полагащите се обезщетения при безработица или предоставяне 
на еднократна сума за стартиране на бизнес, която през тази година вече е до 4 000 лв. И 
при двете мерки могат да се предоставят и средства за други, съпътстващи старта на 
бизнеса, услуги. 

 Всяко бюро по труда в страната разполага със средства по част от различните 
програми и мерки за насърчаване на заетостта, предоставящи преференции на 
работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване за тях са до 
изчерпване на свободния финансов ресурс и са публикувани в сайта на Агенцията по 
заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, структурирани за всяка от 9-те 
Дирекции „Регионална служба по заетостта” /ДРСЗ/ в подрубрики „Насърчителни мерки за 
безработни” и „Насърчителни програми и мерки за работодатели”. 

 Свободните средства се обявяват и на информационното табло във всяко бюро по 
труда в страната, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и 
условията за предоставяне на преференции за безработни или работодатели. 

 
 

Месечна целева помощ за семейсва с деца до 14 годишна възраст при обявена 
извънредна епидемична обстановка 

 
 В Държавен вестник, бр. 77 от 01.09.2020 г., е обнародвано ПМС № 218 от 17.08.2020 

г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с което 
се регламентира нов вид месечна целева помощ при обявено извънредно положение или 
обявена извънредна епидемична обстановка. 

От този вид целева помощ ще могат да се възползват семейства с деца до 14-
годишна възраст, когато двамата или единият от работещите родители, или родител, 
отглеждащ сам дете: 

 не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да 
ползват платен отпуск или правото вече е реализирано пропорционално на 
отработеното време от началото на годината; 
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 са останали без работа, имат регистрация в дирекция „Бюро по труда“, но 
нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното 
обезщетение за предходния месец е по-ниско или равно на границата за 
достъп до тази помощ – месечната минимална работна заплата, определена за 
страната; 

 са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си 
поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или 
извънредната епидемична обстановка; 

 не получават обезщетение за отглеждане на дете до една година. 
Новата месечна целева помощ ще се отпуска от дирекция „Социално подпомагане“ 

по настоящ адрес на родителите, въз основа на подадено заявление-декларация по 
образец, към което е приложена служебна бележка от работодателя, удостоверяваща 
горепосочените обстоятелства. 

Месечната целева помощ при обявено извънредно положение или обявена 
извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст се отпуска, 
ако децата не са настанени извън семейството и се обучават синхронно от разстояние в 
електронна среда, не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищните 
групи, поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или 
извънредната епидемична обстановка. 

Помощта ще се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от 
семейството за месеца, предхождащ този на подаване на заявлението-декларация, по-
нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за 
страната (610 лв. за 2020 г.). 

Месечната целева помощ ще се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и 
приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 
детето, както и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които 
съжителстват на един настоящ адрес, заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, 
както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им 
образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с 
изключение на сключилите брак). 

Размерът на помощта за семейство с едно дете е равен на минималната работна 
заплата, определена за страната, или 610 лв., а с две и повече деца – 150 на сто от нея, 
или 915 лв. 

Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли и детски 
градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 – помощта се изплаща в 
размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6 до 10 – 50 на сто. 

Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за справка); 
чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал; 
по електронен път с квалифициран електронен подпис. Заявлението с приложените към 
него документи може да бъде подадено и чрез извънредно въведения електронен 
адрес: ao@asp.government.bg 

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ за 
семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена 
извънредна епидемична обстановка, както и примерен образец на служебна бележка от 
работодател са публикувани на страницата на Агенцията за социално подпомагане.  
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Програма на Столична община "Кризата като възможност" набира проектни идеи 

 
Срок за кандидатстване: 16.11.2020 до 17.00 ч. 

  Столична община отваря пилотна програма КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ, за да 
подкрепи граждански организации, социални предприятия, микропредприятия, да помогне 
на  тяхната дейност и бизнес да са по-адаптивни и по-устойчиви.  

 Предложената Програма КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ включва две направления: 

 Направление 1: Дигитално адаптиране и постигане на устойчивост на 
организации. (Безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 20 000 лв.) 

 Направление 2: Развитие на общности (Безвъзмездна финансова подкрепа на 
проект в размер до 10 000 лв.) 

  Срок за електронно подаване на проектите: от 23 октомври 08:00 часа до 16 ноември 
17:00ч. 

  Предварителни насоки за кандидатстване по програмата „Кризата като 
възможност“ можете да намерите на https://fond.sofia-
da.eu/images/New%20Folder%201/nasoki_za_kandidatstvane_KKV_2020.pdf 

  Програмата предвижда провеждането на онлайн информационни дни на 28 октомври 
от 10.00 ч до 12.00 ч. и на 30 октомври от 14.00 ч до 16.00 ч. 

  Потенциалните кандидати, които желаят да се включат в един от онлайн 
информационните дни могат да се регистрират на 
https://docs.google.com/forms/d/1cIxjrv6Huig3VfjO4r15OIA4xXAExkZXOlD3R4KVDFc/viewform 
?edit_requested=true  

  Допълнително ще бъдат обявени дни за индивидуална експертна консултация, която 
ще бъде проведена дистанционно след предварителна заявка и регистрация. Всички 
детайли по организацията и провеждане на информационните дни и индивидуалните 
експертни консултации ще бъдат публикувани до 20 октомври 2020г. Кандидатите могат да 
изпращат и писмено въпросите си на електронен адрес: office@sofiada.eu до 13 ноември 
2020г. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на официалната страница на Фонд 
за иновации в културата https://fond.sofia-da.eu/bg/кризата-като-възможност/въпроси-
иотговори.html и комуникационната платформа на Столична община https://youare.sofia.bg/ 
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Подкрепа за малки1 предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията Covid-19 

 
Срок за кандидатстване: очаква се обявяване 
 
Бюджет на процедурата: 78 млн. лева 
 
Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за българските малки 

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

 
  Бенефициенти: 
  За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните 
условия: 
  1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно 
Търговския закон или Закона за кооперациите. 
  2) да са малки предприятия, съгласно Закона за МСП. 
  3) да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките 
на които да са извършвали стопанска дейност. 
  4) да са реализирали оборот за 2019 г. в размер на минимум 500 хил. лв.. 
  5) да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в 
периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота 
за същия месец от 2019 г. 
  6) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение. 
  7) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен 
отчет за дейността за 2019 г. към НСИ. 
  8) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на 
годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева. 
  В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния 
общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела 
мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните 
документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от 
който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили 
тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати 
за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на 
дължимо обезщетение. 
 
  Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране 
на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски 
продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи 
в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“. 

 

                                                 
1 Съгласно чл. 3 и чл. 4 от 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). 
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Безвъзмездно финансиране 
  • 100% от допустимите разходи по проекта 

 
Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига 

на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от 
COVID-19, в това число:  

– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за 
влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; 
– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); 
– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за 
осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя с изкл. на разходите за 
персонал подпомогнат по мярката 60/40 ). 

 
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. или 

Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране 
на Европейския съюз към помощта „de minimis“. 

Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие 
не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три 
бюджетни години. 

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата не може да се натрупва за 
същите разходи с всякаква друга държавна/минимална помощ. 

Минимален размер на помощта: няма 

Максимален размер на помощта: 50 000 лева. 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на 

положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от 

минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19 и стабилност на работни места.  

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили 

подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и 

да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 (УО на ОПИК)  обяви на 9.10.2020 г. за обществено обсъждане процедурата. 

Може да се запознаете с публикуваните  Проект на Условия за кандидатстване, Условия за 

изпълнение и приложенията към тях  по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за 

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

последствия от пандемията COVID-19“  на този линк: 

 

https://www.opic.bg/uploads/2020/10/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1-7.zip
https://www.opic.bg/uploads/2020/10/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1-7.zip
https://www.opic.bg/uploads/2020/10/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1-7.zip
https://www.opic.bg/uploads/2020/10/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1-7.zip
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https://opic.bg/protseduri-opik/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1 

 

Ако имате интерес от процедурите е необходимо: 

 Да следите е-страницата на ОПИК за обявяване на приема и за методологията и 

критериите за подбор на проекти: https://opic.bg/ 

 Да проверите дали фирмата е допустима за финансиране по схемата преди да 

участвате. 

 

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на Covid-19 

 

Период за прием на проекти: очаква се обявяване 

Бюджет на процедурата: 78 млн. лева 
Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и 

адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста 
на COVID-19. 

  Допустими кандидати: 
  За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните 
условия: 
  1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно 
Търговския закон или Закона за кооперациите. 

2) да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП. 
  3) да имат минимум една приключени финансови години (2019 г.), в рамките на 
която да са извършвали стопанска дейност. 

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 продажби2 

Микро предприятие ≥ 30 000 лева 

Малко предприятие ≥ 200 000 лева 

Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева 

 
5) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение. 

  6) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен 
отчет за дейността за 2019 г. към НСИ. 
  7) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на 
годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева. 

                                                 
2 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. 

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


   СССтттррр...   111333                                                                                          
       

8) не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и 
програми, финансирани със средства на ЕС. 
 
  В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния 
общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела 
мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните 
документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от 
който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили 
тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати 
за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на 
дължимо обезщетение. 

 
  Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на 
земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски 
продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи 
в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“. 
 

  Допустими за финансиране са дейности: 
Дейности за адаптиране на процесите и организацията на работа  в МСП  свързани 

със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19. 
 
Допустими разходи: 
Условия за допустимост на разходите 

  1/ Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за 
добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените 
средства 
  За да се счита за допустим всеки отделен вид разход същият следва да бъде 
обоснован от гледна точка целта на процедурата: реорганизация и адаптиране на 
работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на 
безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19. 
  По настоящата процедура кандидатите нямат ангажимент да прилагат към 

Формуляра за кандидатстване оферта/количествено-стойностна сметка (КСС)3 за 
всяка отделна инвестиция в ДМА, ДНА и/или СМР с предложена цена. Независимо от това с 
оглед определяне реалистичността на предвидените разходи за всеки вид 
дълготраен актив/СМР кандидатите ще следва да набавят такива оферти/КСС, 
издадени в периода след обявяване на настоящата процедура. 

ВАЖНО: В случай на одобрен проект, но непредставени от страна на 
кандидата/непредставени съгласно изискванията един или повече от документите по-
горе (техническа спецификация, оферта за всеки отделен актив/КСС за всяко отделно 
СМР, както и актуални снимки на предвидените СМР), изискуеми на етап договаряне, 
ще бъде издадено решение за отказ за предоставяне на помощта на основание чл. 
36, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ. 

   
                                                 
3 В случай на СМР 
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  2/ Да бъдат извършени след датата на подаване на проектното предложение и до 
изтичане на крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на 
дейностите по проекта. 

3/ Да са в съответствие с видовете разходи, посочени по-долу. 
  4/ За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени 
изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 
  5/ Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата 
стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, 
включително стойността на ДДС), по банков път или в брой в периода от датата на 
подаване на проектното предложение до датата  на подаване на финалния отчет. Разходи, 
подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими. 

6/ Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни 
счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система. 
7/ Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални 
разходооправдателни документи. 
8/ Да са определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и 
съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение. 
9/ Да са за реално доставени продукти и извършени услуги. 
10/ Да са съобразени с пазарните цени за съответния вид разход. 

 

Допустими за финансиране 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; 

 
Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с: 
 
3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез: 
 Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място; 
 Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно 

преминаване между отделните помещения; 
 Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на 

вируса; 

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 
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спецификация (Приложение 4) или образеца на КСС (Приложение 5) от 
документацията за кандидатстване. 

 
 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. 

 

Заявените за придобиване по проекта дълготрайни активи следва да са съобразени 
със стойностния праг за същественост, определен в чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО (700 лв.), 
или със счетоводната политика на кандидата. 
 

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. 

 
  Недопустими разходи: 

- разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло 
осъществени преди подаването на проектното предложение независимо дали 
всички свързани плащания са извършени; 

- разходи за СМР в помещения под наем, за които кандидатът няма договор за 
наем за периода на устойчивост (минимум три години от окончателното плащане 
по проекта; 

- разходи за СМР, за които се изискват разрешителни от компетентни органи; 

- разходи за основен ремонт4; 
- разходи за машини, съоръжения и оборудване за производствени нужди; 
- разходи за закупуване на транспортни средства; 
- разходи за възстановим ДДС; 
- разходи за данъци и такси; 
- разходи, финансирани с публични средства; 
- разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, 

финансирани с публични средства; 

                                                 
4 По смисъла на Закона за устройство на територията  
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- разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси; 
- разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи 

втора употреба; 
- разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на 

проекта; 
- разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи 

изделия; 
- разходи за ДМА/ДНА/СМР/материали и консумативи, които не са пряко свързани с 

постигане на целите на процедурата; 
- разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на 

национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, 
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 

- разходи за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които 
осъществяват сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу 
възнаграждение; 

- разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори. 
 
Срок за изпълнение на проекта:  6 месеца, считано от датата на влизане  

в сила на административния договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 

Режим на държавна/минимална помощ: Помощ „de minimis” съгласно Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 
и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. 

Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също 

предприятие не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за 

период от три бюджетни години. 

Процент на съфинансиране: 

• 70% от допустимите разходи по проекта 
 
Минимален размер на 
заявената безвъзмездна 
финансова помощ за 
индивидуален проект 

Максимален размер на заявената безвъзмездна 
финансова помощ за индивидуален проект в 

зависимост от  категорията на предприятието-
кандидат 

 
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 
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Максимален размер на помощта 

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. 

Източник на информация относно нетните приходи ще бъдат данните, декларирани от 
кандидатите в Годишния отчет за дейността за 2019 г., подаван към НСИ (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). 

 

Общ бюджет на програмата: 78 233 200  лева 

  Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен по групи 
икономически дейности (включващи в себе си отделни сектори съгласно КИД-2008), както 
следва: Промишленост (сектори B, C, D и Е), Търговия (сектор G) и Услуги (сектори F, H, I, J, 

L, M, N, P, Q, R и S), както и по категория предприятие въз основа на статистически данни5 
за произведената продукция във всяка една от групите и категории предприятия, както 
следва: 

 
 

Групи сектори 
съгласно КИД-2008 

 

Разпределение 
на бюджета по 
групи сектори  

 

 
Микро 

предприятия 

 
Малки 

предприятия 

 
Средни 

предприятия 

 

ПРОМИШЛЕНОСТ6 
 

 
21 840 000 лв. 

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

 

ТЪРГОВИЯ7 
 

 
15 830 000 лв. 

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

 

УСЛУГИ8 
 

 
40 563 200 лв. 

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

 

  В случай, че бюджетът по някои от групите/категориите не бъде усвоен, 
Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези 
групи/категории, за които не достига наличното финансиране. 
                                                 
5 Съгласно данни от НСИ за нефинансовите предприятия за 2019 г.  

6 Сектори B, C, D и Е съгласно КИД-2008 

7 Сектор G съгласно КИД-2008 

8 Сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S съгласно КИД-2008 



   СССтттррр...   111888                                                                                          
       

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в създаване на 

безопасни и здравословни условия на труд в МСП, адаптирани спрямо 

предизвикателствата, свързани с пандемията COVID-19.    

  Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване: 
  а/ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия  – попълнена по образец 

б/ Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 
  в/ Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за 
изпълнение – попълнена по образец 
  г/ Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение – попълнено по образец – 
ако е приложимо. 
 
  Подаване на проектните предложения 

 
  Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път 
чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg подписани с КЕП до 
срока, който ще бъде указан при публикуване на окончателните Условия за кандидатстване. 

Ако имате интерес от процедурите е необходимо: 

 Да следите е-страницата на ОПИК за обявяване на приема и за методологията и 

критериите за подбор на проекти: https://opic.bg/ 

 Да проверите дали фирмата е допустима за финансиране по схемата преди да 

участвате. 

 

От 26 октомври т.г. започва прием по подмярка COVID 3 за инансиране на 
преработватели 

  Период за прием на проекти: 13 ноември 2020 г. 
  ДФ „Земеделие“ отваря от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. прием на заявления за 
подпомагане по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни 
предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Приемът по подмярка COVID 3 се обявява със 
Заповед № 03-РД/3575 от 19 октомври 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ – РА. 
Кандидатстването е със заявление в Областните дирекции на ДФ "Земеделие" по 
местонахождение на предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице.  
 
     Подмярка COVID 3 е с бюджет над 7 млн. лева (7 321 096 лв.).    
 
   Допустими за подпомагане по подмярка COVID 3 са микро-, малки или средни 
предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи 
преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на 
памук, с изключение на рибни продукти, както и групи, и организации на производители, 
които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански 
продукти. 
 

https://eumis2020.government.bg/
https://opic.bg/


   СССтттррр...   111999                                                                                          
       

    Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи 
първична земеделска продукция: 
 
    - мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и 
млечни продукти; 
       - месо и месни продукти; 
     - плодове и зеленчуци, включително гъби; 
   - пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или 
маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 
   - зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 
   - растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 
    - технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с 
изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, 
захар и сладкарски изделия; 
      - готови храни за селскостопански животни (фуражи). 
 
     Финансово подпомагане не се предоставя за дейности, свързани с риба и рибни 
продукти, гроздова мъст, вино и оцет. 
 
     Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи 
първична земеделска продукция, които са извън обхвата на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 
 
     Финансовата помощ по подмярка COVID 3 е в размер на 5% от стойността на 
декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. 
или за лице, заето в предприятието и се изплаща под формата на еднократна сума в 
размер на 270 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала 
по данни от НАП. Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случаите, 
че в предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени 
селскостопански продукти с най-малко 20%. 
 
     Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 хил. 
евро. 
 
   Условията за предоставяне на помощите и документите за кандидатстване по 
подмярката са разписани в публикуваната в Държавен вестник, бр. 70 от 7.08.2020 г. 
Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно 
подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено 
засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. 

екипът на НФРИ 


