
 

„Финвера консулт“ ЕООД е вписано в ТР с ЕИК 175160322. 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ 

 

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" 

(очаквано откриване м. октомври 2020 г.) 

 

ОБОБЩЕНИ ПАРАМЕТРИ 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

• да са малко предприятие съгласно Закона за МСП (персонал от 10 до 49 души).  

• да има поне две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да 

са извършвали стопанска дейност 

• да имат оборот за 2019 г. в размер на минимум 500 000 лева.   

• да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до 

месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% 

спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. (не е задължително 3-

те месеца да са последователни или във всеки един от тях да е реализиран спад от поне 

20%).  

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

1) Видове допустими разходи 

Разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в 

стойността на произведената продукция, както следва: 

• 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) по трудови договори, които са сключени към 

30.09.2020 г.  

2) Период на допустимост 

• Разходите следва да са извършени (т.е. фактурирани към предприятието) от 01.02.2020 г. 

до датата на приключване на проекта (до 3 месеца след одобрението на проекта).  

• Разходите следва да са платени от 01.02.2020 г. до датата на приключване на проекта.  

Допустими са и разходи, които са извършени и платени преди подаването на проекта, като по 

отношение на тях има обаче ограничения по отношение на вид и размер. 

ИЗИСКВАНИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТА 

• Предприятието следва да запази дейността си в срок от три месеца от изпълнението на 

проекта. 

При неспазване на това изискване, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на 

възстановяване. 
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ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ 

 

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Общата цел на процедурата е 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. 

 

1. Размер на средствата 

Общият размер на средствата по процедурата е 78 233 200 лева.  

Наличният бюджет е разделен по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008, въз 

основа на статистически данни за броя на малките предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 

г. във всеки от секторите, както следва: 

 

Сектор съгласно КИД-2008 

 

Разпределение 

на бюджета по 

сектори (лв.) 

 

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

 267 400 

Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 

 
16 225 200 

Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ 

ГОРИВА 

 
378 900 

Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 566 100 

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО 

 
8 598 500 

Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ 

 
26 067 300 

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 

 
6 824 400 

Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

 
5 861 600 

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

 
3 659 600 

Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

 
1 199 100 

Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
3 191 600 

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 
2 019 200 

Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ 

 
263 000 

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 

 
1 769 600 
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Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
1 020 800 

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

 
320 900 

 
2. Срок 

Крайният срок за кандидатстване с проекти по процедуратa e не по-кратък от един месец от 

датата на обявяване на процедурата.   

 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ 

• Максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) за всеки индивидуален 

проект е до 50 000 лева.   

• Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100%.  

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по процедурата, заедно с 

договорената по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със 

средства по ОПИК, не следва да надвишава 50 000 лева. В тази връзка, Управляващият орган 

ще извършва служебна проверка относно обстоятелството дали кандидатстващите предприятия 

са получили финансиране по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, 

финансирани със средства по ОПИК (бенефициентите по процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ и крайни ползватели на помощта по процедури BG16RFOP002-2.079  

„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите 

последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ и BG16RFOP002-2.080 

„Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия 

от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.  

В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на горепосочения праг 

от 50 000 лв., Оценителната комисия служебно намалява безвъзмездната финансова помощ по 

проекта до максимално допустимия размер. 

4. Продължителност 

Максималната продължителност на проектите е 3 (три) месеца.  

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

1. Допустими кандидати са: 

1. Търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, 

отговарящи на изискванията за малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни 

предприятия (средносписъчен персонал от 10 до 49 души, и годишен оборот (нетни 

приходи от продажби) <19 500 000 лв. и/или стойност на активите <19 500 000 лв. през 

последните 2 финансови години).  

2. Кандидатите следва да имат поне две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в 

рамките на които да са извършвали стопанска дейност. 

3. Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 

лв. 

4. Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 

01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен 

спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. 
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Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, 

предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за финансовите данни 

(Приложение 2), като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един 

от месеците да е регистриран спад от поне 20%. 

 

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 от 2020 

г. и съответстващите им за 2019 г. Кандидатите нямат ангажимент да представят посочените 

Справки-декларации за ДДС като информацията от тях ще бъде набавяна по служебен път. 

 

Допълнително с цел изчерпателност на изчисленията кандидатите ще следва да представят 

Пояснителна информация 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 г. и съответстващите им за 2019 г, от които да е виден 

оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по 

ЗДДС. 

 

2. Недопустими кандидати 

Недопустими са следните категории кандидати: 

- предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектори „Селско 

стопанство“ и „Рибарство и аквакултури“; 

- предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг 

на горски продукти; 

- предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно 

КИД 2008 (Приложение 6) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 

„Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 

o 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия”; 

o 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 

o 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 

o 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 

o 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

o 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 

o 10.81. „Производство на захар”; 

o 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 

o 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 

o 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 

o 11.02. „Производство на вина от грозде”; 

o 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 

o 11.06. „Производство на малц” 

- предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във 

финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-
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2008), както и такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, 

попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008. 

- Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ 

предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, свързана с 

производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия съгласно  чл. 

3, ал.3 на Регламент (ЕС) № 1301/2013 (раздел С 12 „Производство на тютюневи изделия“, 

код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 

„Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия, заявяващи 

подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно, 

семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 47.11 „Търговия на дребно в 

неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 

в случай че в рамките на тези дейности предприятията осъществяват търговия на 

тютюн/тютюневи изделия.).  

Забележки: 1. Кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си 

икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз 

основа на данни за 2019 г. 

2. Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими 

сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ се предоставя само за дейностите в 

допустимите сектори като кандидатът (бенефициентът) следва да води отделна счетоводна 

отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка 

дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите 

сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по процедурата. 

 

ІІІ. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

 

1. Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна 

сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите 

оперативни разходи на кандидатите за:  

• Суровини, материали и консумативи;  

• Външни услуги (вкл. режийни разходи);  

• Персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за 

сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената 

продукция/предоставяната услуга. 

 

ВАЖНО: За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на 

трудовото правоотношение към 30.09.2020 г. 

 

ВАЖНО: 1. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 

№160/2016 г. е приложим за бенефициентите за разходите, извършени в периода след 

обявяване на процедурата. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения.   

2. В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или 

сходен предмет), които обхващат периода преди обявяването на процедурата и периода след 

това, надвишават регламентираните прагове, бенефициентът следва да проведе избор на 

изпълнител с „Публична покана“ съгласно разпоредбите на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за 

определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в 

процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от 

ЕСИФ, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по настоящата 

процедура. Процедурата се провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от 

обявяването на процедурата до приключване изпълнение на проекта. Когато общата стойност 
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на заявените разходи попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода 

след обявяването на процедурата, бенефициентите следва да съберат не по-малко от 2 (две) 

съпоставими оферти. 

 

3. За разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до обявяването на процедурата редът за 

избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. НЕ СЕ 

ПРИЛАГА. Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е 

пазарна, за доказване на което бенефициентите следва да събират не по-малко от 2 (две) 

съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за 

съответната отчетената услуга/ доставка на суровини, материали или консумативи. В случай на 

съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, УО си запазва правото да 

извърши допълнителна проверка и откаже възстановяване на същите. 

 

2. Недопустими за финансиране разходи: 

- разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло 

осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са 

извършени; 

- разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи; 

- разходи за краткотрайни активи, извън посочените в т.14.2; 

- разходи за стоки, предназначени за продажба; 

- 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;  

- разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси; 

- разходи за лизингови вноски; 

- разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране  за 

персонал (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на 

предприятието) през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до 

крайната дата на изпълнение на проекта);  

- разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора 

употреба; 

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

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

- 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, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за 

преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат 

от епидемичния взрив от COVID-19 съгласно настоящите Условия; 

- разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите за подпомагане сектори по 

процедурата.   

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ 

 

Проектите ще бъдат оценени по следните 3 критерия: 
 

Критерии Макс. 

брой 

точки 

Източник на проверка 
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1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 

2018 г. и 2019 г. 

10 Коефициент на рентабилност на 

EBITDA = [Раздел А, т. I “Приходи 

от оперативна дейност”, ред 

„Общо за група I”, код (15000) от 

приходната част на ОПР за 

съответната финансова година 

минус (Раздел А, т. I “Разходи за 

оперативна дейност”, ред „Общо за 

група I”, код (10000) от разходната 

част на ОПР за съответната 

финансова година минус „Разходи 

за амортизация и обезценка на 

дълготрайни материални и 

нематериални активи”, код (10410) 

от разходната част на ОПР за 

съответната финансова година)] 
делено на ред „Нетни приходи от 

продажби“ от приходната част на 

ОПР за съответната година (код 

15100). 

Коефициент на рентабилност 

наEBITDA за 2018 и 2019 г. се 

изчислява като средноаритметично 

от изчислените стойности на 

коефициента за двете години т.е. 

(Коефициентът за 2018 г. плюс 

Коефициентът за 2019 г.) делено на 

2. 

 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на 

предприятието е ≥ 0,22 

10   

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на 

предприятието е ≥ 0,18 и < 0,22. 

8   

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на 

предприятието е ≥ 0,14 и < 0,18. 

6   

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на 

предприятието е ≥ 0,10 и < 0,14 

4   

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на 

предприятието е ≥ 0,06 и < 0,10. 

2   

Претегленият коефициент на рентабилност на 

EBITDA  на предприятието е < 0,06. 

0  

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. 

 

10 

Коефициент на разходите за 

данъци спрямо реализираните 

приходи за съответната година = 

(Отчет за приходите и разходите 

за 2018 г. и 2019 г., ред „Разходи за 

данъци от печалбата“ (код 14200) 

плюс ред „Други данъци, 

алтернативни на корпоративния 

данък“ (код 14300) от разходната 

част на ОПР) делено на  ред „Общо 

за група I” (код 15 000) от 

приходната част на ОПР.  
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Коефициентът за 2018 г. и 2019 г.се 

изчислява като средноаритметично 

от коефициентите за двете години 

т.е. (Коефициентът за 2018 г. плюс 

Коефициентът за 2019 г.) делено на 

2. 

Коефициентът се изчислява в 

проценти. 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи е > 3 % 
10 

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи е > 2 %  и ≤ 3% 
8 

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи е > 1 %  и ≤ 2%. 
6 

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи е  > 0,5 % и  ≤ 1%. 
4 

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи е  > 0% и  ≤ 0,5% 
2 

 

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 Формуляр за кандидатстване, т. 5 

„Допълнителна информация 

необходима за оценка на 

проектното предложение“ 

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  

В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий 3.1., проектното 

предложение се отхвърля! 

Максимален брой точки: 30  

 

Проектните предложения, получили минимум 12 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, 

се класират в низходящ ред съобразно получената оценка като се изготвят отделни списъци за 
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класиране в зависимост от сектора, в който осъществява основната си икономическа дейност 

предприятието-кандидат. 

 

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. 

За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап 

„Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по следния начин: Проектните 

предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 2. В случай че 

проектните предложения имат равен брой точки и по този критерий, същите ще бъдат класирани 

съобразно получения брой точки по критерий 1. В случай че проектните предложения имат равен 

брой точки и по този раздел, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по 

критерий 3.  

В случай че има равенство по всички гореизброени показатели, проектните предложения ще бъдат 

класирани по реда на подаването на проектните предложения в ИСУН 2020. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ КАНДИДАТИ 

Одобрените за финансиране предприятия следва да изпълнят следните задължения: 

- Предприятието следва да запази дейността си в срок от три месеца от изпълнението на 

проекта, в т.ч. не следва да влиза в процедура по ликвидация за период от 3 месеца след 

приключване на проекта 

При неспазване на това изискване получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на 

възстановяване. 

 

VІ. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по 

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

формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и 

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

използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).  

 

VІІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

Изплащането на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е предвидено да 

бъде извършено по два начина: с авансово плащане и окончателно плащане или само с 

окончателно плащане. Авансовото плащане е в размер до 40% от безвъзмездната помощ, 

като то се предоставя срещу банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата 

авансова сума, както средствата по аванса следва да се получат и разходват от специално 

открита за тази цел банкова сметка.  


