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Процедура BG16RFOP002-2.024 - „Насърчаване на предприемачеството“ 

 с два крайни срока за подаване на проектни предложения:  

1/ Първи краен срок : 16:30 часа на 08.10.2018 г.  

2/ Втори краен срок : 16:30 часа на 10.12.2018 г. 

Целта на процедурата: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната 

стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с 

преодоляването на европейски и регионални предизвикателства . 
 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ/ БФП/ по процедурата е  
67 227 768.06 BGN  или  34 373 012 EUR 
 

Минимален и максимален размер на БФП за конкретен проект е както следва: 
Мин размер на заявената БФП Максимален размер на заявената БФП 

50 000 лева 200 000лева 

БФП  по процедурата, заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК , не 
може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия. 

Интензитет на БФП: Приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 
Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности 

- 80% 

Общият размер на помощта „de minimis” не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) и съответно 

левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда 

сметка за период от три бюджетни години. 
 

Допустими кандидати:  

- Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.  
- Само кандидати, които са регистрирани СЛЕД 31.12.2016 г. на процедурата и имат по-малко от две 
приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения. 
-Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, независими предприятия 
съгласно чл. 4 , ал. 2 от ЗМСП, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко 
или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. 
- Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на 
обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от ЕДНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ-
ПРЕДПРИЕМАЧ. 
ВАЖНО: В периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта 
предприемачът  не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да 
бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно 
Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, 
които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години. 
-Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори: 
Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия: 
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; 
С20 „Производство на химични продукти“; 
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; 
С27 „Производство на електрически съоръжения“; 
С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; 
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; 
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“; 
J58 „Издателска дейност“; 
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; 
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; 
J63 „Информационни услуги“; 
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“; 
Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства: 
С14 „Производство на облекло“; 
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“; 
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С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и 
материали за плетене“ ;  
ВАЖНО: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени 
от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което 
също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура. 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; 
С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“; 
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; 
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; 
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“; 
С25.62 „Механично обработване на метал“; 
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“; 
С32.20 „Производство на музикални инструменти“; 
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“; 
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“; 
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“; 
M71.11 „Архитектурни дейности“; 
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“; 
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“; 
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“; 
Q86 „Хуманно здравеопазване“; 
Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“; 
Q88 „Социална работа без настаняване“. 
ВАЖНО:  За удостоверяване на изискването Оценителната комисия ще извършва служебна проверка въз основа 
на данни, предоставени от НСИ. 
Съответствието с критерия ще бъдат проследявано и на етап изпълнение - в края на периода включващ срока на 
изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на 
проекта, като бенефициентите следва да предоставят актуално Удостоверение за код на основната 
икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт, от което да е видно, че основната 
икономическа дейност на бенефициента попада в допустимите по процедурата сектори съгласно т. 6). При 
непредставяне на Удостоверението или несъответствие на кода на основна икономическа дейност с 
допустимите по процедурата сектори, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване 
от бенефициента. 
ВАЖНО:  С оглед на факта че настоящата процедура има два крайни срока за кандидатстване, основният код на 
икономическа дейност на кандидатите ще бъде определящ за това в рамките на кой краен срок има право да 
подаде проектно предложение съответния кандидат, както следва :  
1) Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 08.10.2018 г, ще бъде допустимо 
подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите от 
НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия, описани по горе.  
2) Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 10.12.2018 г., ще бъде допустимо 
подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, описани по горе. 
 

Допустими партньори: Недопустимо 

Допустими дейности: 

1/ Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги); 

2/ Дейности за визуализация на проекта. 

Допустими разходи: 

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран 

персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите 

разходи по проекта. 

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на 

трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост. 
 

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен 

размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2017 г.) от 2 600 лв . Допустимият размер на 
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осигурителните вноски за сметка на работодателя следва да се определи съобразно икономическата дейност на 

кандидата и при спазване на размерите на здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 

периода на трудовите правоотношения. 

Екипът на кандидата може да включва: 

I. Квалифициран персонал, който е обект на оценка по раздел II „Опит и образование на предприемача и на 

екипа на кандидата“ от критериите за техническа и финансова оценка и който може да включва: 

1/ Предприемача 

2/ Лица, различни от предприемача 

Лицата по т. 2/ включват: лицата, които управляват предприятието-кандидат преди датата на обявяване на 

процедурата; съдружниците в предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата, служителите 

наети на трудов договор в предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата; експертите, 

които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат. 

ВАЖНО: Лицата по т. 2/ следва да бъдат не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор за минимум 4 

часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта. Съответствието с 

изискването ще бъде проследявано и на етап изпълнение, като при неговото неспазване, УО ще изиска 

възстановяване на 25% от получената от бенефициента безвъзмездна финансова помощ. 

ВАЖНО: Лицата по т. 2/ могат да участват в не повече от 2 проектни предложения по настоящата процедура. 

II. Квалифициран и административен персонал, който не е обект на оценка 

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални 

активи , необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги). 

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), 

необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50 000 лева. 

4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на   продукти (стоки или услуги)- 

до 25 000 лева. 

5/ Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и  интернет) и 

разходи за офис консумативи – до 25 000 лева 

6/ Разходи, до 10% от общо допустимите разходи по проекта, за външни услуги за: 

• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги); 

• разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги; 

• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти 

(стоки или услуги);  

• създаване на интернет страница на кандидата; 

• защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за 

това експертна помощ; 
 

7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на 

кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, 

привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки 

(пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева. 

8/ Разходи за визуализация – до 2 000 лева. 
 

Приоритет ще бъде даден на проекти, които: 
Приоритет ще бъде даден на: 

- проекти на жени предприемачи; 

- проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени) и 64г. (ненавършени); 

- проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС; 

- проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, 

Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;. 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано 
от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ. 
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Критерии за оценка на проектните предложения и относителната им тежест: 

Критерии Макс. 
брой точки 

I. Ефективност на предприемаческата идея 43 

1. Пазарна приложимост на предприемаческата идея 16 

2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея 5 

3. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея 3 

4. Прогнозни нетни приходи от продажби в резултат от реализацията на предприемаческата идея 7 

5. Прогнозна стойност на EBITDA 6 

6. Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея 6 

II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата 26 

1. Образователно-квалификационно ниво на предприемача 5 

2. Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея 8 

3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея 5 

4. Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея 8 

III. Приоритизиране на проекти 13 

1.  Приоритизация на проекти на жени предприемачи 3 

2. Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г. 3 

3. Регионална приоритизация за проекти 5 

4. Съответствие с ИСИС 2 

IV. Реалистичност на разходите по проекта 3 

1. Реалистичност на разходите по проекта 3 

Максимален брой точки: 85 

 
Проектните предложения, получили минимум 51 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно 
получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от секторната принадлежност на предприятието-
кандидат (1. Сектори с изключение на ИКТ; 2. ИКТ сектори; 3. Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства). За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на размера на 
бюджета за съответната категория предприятия. 
В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по показател „Реалистичност на разходите по проекта“ проектното 
предложение се отхвърля. 

Финансово изпълнение на проектите и плащане 

Вариант 1 (с авансово плащане, междинни и окончателно плащане):  
Бенефициентите по настоящата процедура имат право да получат авансово плащане като представят искане за 
плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ . Авансовото плащане може да бъде в размер до 40% от 
общия размер на безвъзмездната финансова помощ. Условие за неговото извършване е предоставянето от 
страна на бенефициента на банкова гаранция покриваща пълния размер на исканата авансова сума и 
Финансова идентификационна форма.  

След представяне на посочените документи Управляващия орган превежда размера на авансовото плащане по 
банкова сметка на бенефициента, открита за целите на проекта. Бенефициентът може да използва средствата по 
тази сметка съгласно условията, определени в договора за откриването й. Бенефициентът има право на 
междинни плащания. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи доказателствени 
документи, които удостоверяват изпълнението на отчитаните дейности/действия и изразходването на 
средствата. Документите се проверяват, разходите се верифицират и на бенефициента се изплаща тази част от 
изразходваните средства, която отговаря на процента на безвъзмездната финансова помощ, посочен в договора.  
Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърля 95% от стойността на 
безвъзмездната финансова помощ.  
Размерът на окончателното плащане се изчислява след приключване на проекта, одобряване на финалния 
технически и финансов отчет, като се приспаднат сумите по отпуснатите авансови и междинни плащания.  
 

Заявяването на авансово плащане от страна на бенефициентите не е задължително. 
 

 
 
Вариант 2 (само междинни плащания и окончателно плащане):  



Консултиране по финансиране, управление/администриране на активни проекти  

по ОП по  Структурни фондове на ЕС   

 Изготвяне на проектни предложения по ОПИК 2014-2020, ОП РЧР 2014-2020,  

ОП РЗР 2014-2020, АХУ, национални програмни схеми на подпомагане и  

други донорски програми 

 Управление/административно и счетоводно/  на одобрени проектни предложения   
 

 

В този случай бенефициентът първоначално заплаща всички разходи по изпълнение на проекта за определен 
период. За да получи исканата сума за междинно плащане, бенефициентът трябва да представи за одобрение 
междинен технически и финансов отчет. Отчетът трябва да съдържа доказателствени документи, които 
удостоверяват изпълнението на отчитаните дейности/действия и изразходването на средствата. Документите се 
проверяват, разходите се верифицират и на Бенефициента се изплаща тази част от изразходваните средства, 
която отговаря на процента на безвъзмездна финансова помощ, посочена в договора. Общият размер на 
междинните плащания не може да надхвърля 95% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. 
Размерът на окончателното плащане се изчислява след приключване на проекта, одобряване на финалния 
технически и финансов отчет като се приспаднат сумите по отпуснатите междинни плащания.  
 

Вариант 3 (само окончателно плащане):   
Окончателното плащане в размер на общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, изчислена като се 
приложи процента, посочен в чл. 3.2 от Договора за безвъзмездна финансова помощ към общите верифицирани 
разходи. То се извършва след одобрението на финалния отчет, в съответствие с чл. 2.6 и чл. 2.7 от Общите 
условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ договори, придружен 
с искане за плащане, подадено по образец в срока и при условията на ДНФ № 1/01.07.2014 и ДНФ № 
2/01.07.2014 г. 

 В случай че бенефициентът избере Вариант 1 или Вариант 2, т.е. в случаите, когато плащането на безвъзмездната финансова помощ 
ще се извърши на няколко вноски (траншове), помощта и допустимите разходи следва да бъдат сконтирани до съответната 
стойност към момента на предоставянето на помощта, при използване на референтния лихвен процент, използван за нуждите на 
държавните помощи, приложим към датата на предоставяне на помощта в съответствие с чл. 7, ал. 3 от Регламент на Комисията 
(ЕС) № 651/2014.  

Желаем успех на всеки потенциален кандидат!  
 
За връзка с АНДОЛИТО Консулт Б-я ЕООД: 
град Пловдив, ПК 4000 
улица Емил Де Лавеле № 2 ет.1 
телефон/факс  +359 32 66 31 91, GSM +359 887 869568 
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