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МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ 

1. Основни параметри 

Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“, Министерство на икономиката 

Оперативна програма Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020  

Приоритетна ос Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за 

растеж на МСП“ 

Инвестиционен приоритет  Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на 

МСП“ 

Наименование на 

процедурата/процедурите 

Подкрепа за растеж на малките и средни 

предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни 

схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване 

на малките и средни предприятия (ИАНМСП) 

  Цел Основната цел на процедурата е повишаване 

капацитета на малките и средни предприятия (МСП) за 

конкурентен и устойчив на динамично развиващите се 

пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с 

емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари и с 

използването на информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ).  

Обосновка България прави сериозна крачка по отношение на 

подобряването на своята  конкурентоспособност според  

Доклада за глобалната конкурентоспособност 2016-

2017 г. на Световния икономически форум – Давос,  

като за една година тя преминава от 54-то на 50-то 

място сред 138 държави, включени в изследването.  

През 2016 година България отбелязва напредък почти 

по всички 12 фактора, които обхващат цялостното 

икономическо и социално развитие на страните. 

Успоредно с това, дори и при факторите, които в най-

голяма степен допринасят за напредъка, продължават 

негативните тенденции. Такива са степента на развитие 

на бизнеса (79-то място) и иновативността на бизнеса 
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(65-то място). Причините за недоброто класиране са 

свързани с ниската ефективност на стоковите пазари, 

относително ниската технологична готовност и степен 

на развитие на бизнеса, инфраструктурата, 

иновативността. България се е подобрила в сферата на 

бизнес усъвършенстването и иновациите, но въпреки 

това, в сравнение с останалата част от Европа и 

Северна Америка, тя все още остава далеч от най-

добрите в областта на иновациите и технологичното 

развитие. Достъпът до финансиране също остава като 

едно от най-големите предизвикателства през 

изминалата година.  

В заключение, в България е налице потенциалът за 

растеж и развитие, но повече усилия трябва да бъдат 

инвестирани в превръщането на този потенциал в 

реални подобрения по отношение на икономическия 

растеж, конкурентоспособността и иновациите като 

двигател на дългосрочен просперитет. Приоритетната 

подкрепа на бизнеси, базирани на иновативни и 

дигитални технологии и улесняването на достъпа до 

финансиране е именно пътят към развитие на 

конкурентоспособна икономика. 

Очаквани резултати В резултат от изпълнението на предвидените дейности 

по този инвестиционен приоритет и настоящата 

процедура се очаква постигане на положителен ефект 

за развитието на конкурентоспособността на 

българските МСП чрез: 

- насърчаване емитирането на ценни книжа на 

капиталовите пазари в страната;  

- трансформиране на бизнеса и операционните процеси 

на основата на базирани на ИКТ системи и приложения.  

Демаркация В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни 

дейности, финансирани по проект, програма или 

каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от 

националния бюджет, бюджета на Общността или друга 

донорска програма.    

Процедурата се явява продължение и разширение на 

предоставената в рамките на ОПИК подкрепа на 
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ИАНМСП за подобряване на бизнес средата1 и 

процедурата за развитие на управленския капацитет и 

растеж на МСП2. 

Продължителност   45 месеца 

Териториален обхват  Дейностите по настоящата процедура следва да бъдат 

изпълнени на територията на Република България. 

Бюджет (ЕФРР и 

национален) 

Общ бюджет по процедурата, по която допустим 

кандидат е ИАНМСП:   

13 690 810 лева (7 000 000 евро), като 

финансирането от ЕФРР е 11 637 188,5 лв. (5 950 000 

евро) или 85%, а националното съфинансиране се 

равнява на  2 053 621,5 лв. (1 050 000 евро) или 15%, 

от които: 

- 9 779 150 лв. (5 000 000 евро), предназначени за 

предоставянето на ваучери за ИКТ услуги3,  

- 3 911 660 лв. (2 000 000 евро), предназначени за 

предоставянето на ваучери за консултантски услуги за 

емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари4. 

Това е общ предвиден размер на безвъзмездната 

финансова помощ по тази процедура чрез директно 

предоставяне. Управляващият орган си запазва правото 

да не предостави изцяло посочената по-горе сума.   

Режим на 

държавна/минимална 

помощ 

Неприложимо по отношение на конкретния 

бенефициент по настоящата процедура. 

Съгласно чл. 107, ал. 1 от ДФЕС държавна помощ е 

„всяка помощ, предоставена от държавата или 

общината или за сметка на държавни или общински 

ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е 

форма, която нарушава или застрашава да наруши 

конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно 

положение на определени предприятия, производството 

                                                           
1 Проект на ИАНМСП BG16RFOP002-2.003-0003„Нови технологии в подкрепа на 

интернационализацията“  
2 Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж 

на МСП“ 

3 вкл. разходи по т.1, т.3 и т.4, посочени в раздел „Допустими разходи“. 
4 вкл. разходи по т.1, т.3 и т.4, посочени в раздел „Допустими разходи“. 
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или търговията на определени стоки, или 

предоставянето на определени услуги, доколкото се 

засяга търговията между държавите-членки на ЕС“.  

Според постоянната съдебна практика на Съда на ЕС 

„Предприятие“ се определя като субект, предоставящ 

стоки и услуги на пазара, независимо от правния си 

статут и начина на финансиране. 

Конкретният бенефициент по настоящата процедура е 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 

средни предприятия (ИАНМСП). Поради тази причина 

при предоставянето на финансовите средства и 

извършването на оценката на държавната помощ не са 

налице елементите „икономическо предимство” и 

„въздействие върху конкуренцията и търговията“, тъй 

като ИАНМСП не осъществява дейност на пазар, на 

който се осъществява търговия между държави-членки. 

Предвид това, подпомагането не следва да се 

разглежда като попадащо в обхвата на чл. 107 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз.  

По отношение на предприятията, крайни ползватели на 

помощта (получатели на ваучери) ще бъде прилагана 

помощ “de minimis” съгласно Регламент (ЕC) 1407/2013 

на Комисията от 18 декември 2013 г. Управляващият 

орган ще осъществява предварителен, текущ и 

последващ контрол за спазването на правилата и 

процедурите по държавните помощи в Европейския 

съюз и в Република България след отпускането на 

безвъзмездната финансова помощ по настоящата 

процедура. 

2. Методология и критерии за  подбор на операции 

Вид процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ 

Ще се прилага процедура за безвъзмездна финансова 

помощ чрез директно предоставяне на конкретен 

бенефициент съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове и чл. 2, т.2 от ПМС 162/ 

05.07.2016 г.  

Процедура чрез директно предоставяне е тази, при 

която безвъзмездната финансова помощ се предоставя 

само на кандидат, посочен в съответната програма или 

в документ, одобрен от Комитета за наблюдение на 

програмата като конкретен бенефициент за съответната 
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дейност. 

Процедурата чрез директно предоставяне на конкретен 

бенефициент се осъществява съгласно разпоредбите на 

чл. 5, ал. 1 и чл. 23-24 от ПМС № 162/05.07.2016 г. за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и 

Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) по 

следния начин:  

- За всяка процедура ръководителят на 

управляващия орган на програмата утвърждава при 

условията и по реда на чл. 26, ал. 1, 3, 4 и 5 от 

ЗУСЕСИФ насоки и/или друг документ, определящи 

условията за кандидатстване и условията за 

изпълнение. 

- Поканата за участие в процедура чрез директно 

предоставяне се изпраща на конкретния бенефициент 

заедно с документите по чл. 5, ал. 1 от ПМС № 

162/05.07.2016 г. и се публикува в ИСУН 2020 и на 

интернет страницата на съответната програма.  

- При процедурата чрез директно предоставяне се 

извършва оценка на проектното предложение по ред, 

определен в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС № 

162/05.07.2016 г.  

- Оценяването на проектното предложение се 

извършва в срок до три месеца от датата на подаването 

му или от крайния срок за подаването му, ако такъв е 

посочен в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС № 

162/05.07.2016 г.   

При наличие на положителен резултат от оценяването 

ръководителят на Управляващия орган в едноседмичен 

срок от приключване на оценяването взема решение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което 

се обективира в административен договор с 

бенефициента. 

Краен срок за Ще се прилага процедура чрез директно предоставяне с 
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кандидатстване няколко крайни срока за кандидатстване.  

Минималният срок за подаване на проектни 

предложения за първия краен срок е 60 дни от датата 

на обявяване на процедурата.    

Допустими кандидати Допустим кандидат по настоящата процедура е:  

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките 

и средните предприятия (ИАНМСП), с 

ЕИК/Булстат: 131304835, която е одобрена от 

Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП като 

конкретен бенефициент, който може да получи 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на 

проектни дейности. 

Изисквания към партньори 

(ако е приложимо) 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне 

не се допуска участието на партньори. 

Допустими 

проекти/дейности 

Допустими дейности са тези, които имат за свой 

основен предмет постигането на целта на настоящата 

процедура чрез директно предоставяне.  

Предоставяната помощ по настоящата процедура 

обхваща следните видове допустими дейности: 

1) Извършване на процедура на подбор на доставчици, 

които са доказали капацитет за предоставяне на 

услуги за участие във ваучерна схема за емитиране 

на ценни книжа на капиталовите пазари и ваучерна 

схема за предоставяне на услуги за ИКТ. 

2) Изработване и отпечатване на ваучери за 

предоставяне на услуги за емитиране на ценни 

книжа на капиталовите пазари и ваучери за 

предоставяне на ИКТ услуги. 

3) Набиране и оценка на заявления от малки и средни 

предприятия, които кандидатстват за ваучери. 

4) Предоставяне на поименни ваучери за услуги за 

емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари 

и ваучери за ИКТ услуги.  

5) Осъществяване на контрол върху предоставянето на 

услуги за емитиране на ценни книжа на 

капиталовите пазари и ИКТ услуги от фирмите 
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доставчици. 

6) Консултантски услуги за разработване на 

документация и провеждане на предвидените по 

проекта обществени поръчки.  

7) Дейности, свързани с организация и управление. 

 

Задължителна комбинация 

от дейности (ако е 

приложимо) 

Н/П 

Допустими разходи Следните видове разходи са допустими по 

процедурата:  

1. Разходи за изработване и отпечатване на ваучери. 

2. Разходи за услуги, покрити с ваучери (тук се 

включва безвъзмездната финансова помощ без 

собственото финансиране, когато такова е приложимо). 

3. Разходи за консултантски услуги за разработване на 

документация и провеждане на обществени поръчки по 

проекта/ите по настоящата процедура.  

4. Разходи за организация и управление на 

проекта/ите. За целите на настоящата процедура тези 

разходи включват:  

4.1. Разходи за възнаграждения на лица, пряко 

ангажирани с дейности по изпълнението и/или 

управлението на проекта/ите, вкл. социални и здравни 

осигурителни вноски за сметка на осигурителя, 

съгласно националното законодателство.  

4.2. Разходи за командировки (пътни, дневни и 

квартирни пари) в страната, свързани с организацията 

и управлението на проекта/ите, в съответствие с 

Наредбата за командировките в страната.  

4.3. Разходи за консумативи, необходими за  

управлението на проекта/ите. 

4.4.  Разходи за одит на проекта/ите.  

4.5. Разходи за информация и комуникация на 

дейностите по проекта/ите.   
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ВАЖНО: Разходите за организация и управление на 

проекта/ите са допустими в размер съгласно 

определения процент на размера на единната ставка за 

разходите за организация и управление на проекта/ите 

в съответствие с утвърдената от Ръководителя на УО на 

ОПИК индивидуална Методология за определяне на 

единна ставка за финансиране на дейности за 

организация и управление.  

Минимален размер на 

помощта 

Н/П 

Максимален размер на 

помощта 

13 690 810 лева (7 000 000 евро) 

Интензитет на помощта 100% 

Продължителност на 

проектите 

Максимална продължителност на проекта: 45 

(четиридесет и пет ) месеца.  

Кръстосано финансиране 

(ако е приложимо) 

Н/П 

Критерии за техническа и 

финансова оценка 
Критерии  

I. Цел на проекта, описание на дейностите и 

организация на изпълнението 

1. Проектното предложение допринася за 

постигане на специфичната цел на 

инвестиционния приоритет и целта на 

настоящата процедура.     

да  не  н/п 

2. Проектното предложение е в 

съответствие с приложимите 

хоризонтални политики на ЕС.  

   

3. Проектното предложение демонстрира 

ясна връзка между цели, дейности и 

резултати. 

   

II. Ефективност на дейностите 
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1. Всички дейности по проекта са ясно и 

последователно описани, като са 

посочени причините за избора на всяка 

една дейност, нейният принос за 

постигане на очакваните резултати.    

   

2. Планът за изпълнение на дейностите е 

реалистично планиран и осъществим, 

като е съобразен с плана за външно 

възлагане.   

   

3. Планът за външно възлагане е в 

съответствие с предвидените дейности, 

като кандидатът е предвидил механизми, 

позволяващи мониторинг и текущ 

контрол на изпълнението на 

предвидените поръчки  и своевременното 

предприемане на корективни мерки. 

   

4. Заложените индикатори за постигнати 

резултати за отчитане на степента на 

изпълнение на дейностите са измерими и 

съответстват на дейностите по проекта. 

   

5. В проектното предложение са описани 

начините, чрез които се планира да бъде 

осигурена устойчивостта на резултатите 

и ефекта от изпълнението на проекта. 

   

6.Конкретният бенефициент е предложил 

екип с подходяща квалификация и опит 

за изпълнението на дейностите по 

проекта. Предложено е ясно разделение 

на отговорностите и функциите между 

отделните членове на екипа.  

   

III. Бюджет и ефективност на разходите 

1. Кандидатът не е получил финансиране 

от източник с публичен характер (друг 

проект/програма/бюджетна линия или 

друга финансова схема с източник 

националния бюджет, бюджета на ЕС или 

друга донорска програма) за същите 

разходи, за финансирането, на които 
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кандидатства по настоящата процедура. 

2. Всички разходи, включени в бюджета 

на проектното предложение съответстват 

изцяло на дейностите, предвидени за 

изпълнение.  

   

3. Всички разходи са ефективни, 

обосновани и допустими съгласно 

Условията за кандидатстване, като 

заложените стойности в бюджета са 

съпоставими с пазарните цени.    

   

4. Размерът на исканата безвъзмездна 

финансова помощ е в съответствие с 

максималния размер, указан в Условията 

за кандидатстване.   

   

 

Индикатори Индикатори на ОПИК: 

- Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни  

средства; 

-  Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от 

МСП. 

За доказване ефективността на дейностите конкретният 

бенефициент следва да посочи допълнително обективно 

измерими индикатори, извън приложимите по ОПИК. 

Конкретният бенефициент по настоящата процедура 

следва да прилага и спазва методологическите насоки 

за отчитане на индикаторите за резултат и изпълнение 

по ОПИК 2014-2020, разработени от Управляващия 

орган и НСИ. 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1940_%CC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8_%ED%E0%F1%EE%EA%E8_%E7%E0_%EE%F2%F7%E8%F2%E0%ED%E5_%ED%E0_%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0%E8%F2%E5_%EF%EE_%CE%CF%C8%CA.zip
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1940_%CC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8_%ED%E0%F1%EE%EA%E8_%E7%E0_%EE%F2%F7%E8%F2%E0%ED%E5_%ED%E0_%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0%E8%F2%E5_%EF%EE_%CE%CF%C8%CA.zip
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1940_%CC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8_%ED%E0%F1%EE%EA%E8_%E7%E0_%EE%F2%F7%E8%F2%E0%ED%E5_%ED%E0_%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0%E8%F2%E5_%EF%EE_%CE%CF%C8%CA.zip

