Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните
противоепидемични мерки“
Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е
ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед
№ РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на
здравеопазването. На засегнатите бизнеси се осигурява оборотен капитал след
кандидатстване с проект и одобряването му, съгласно обявената от Министерство на
икономиката и Национална агенция за приходите програма „Подкрепа чрез оборотен
капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.
1. Допустими кандидати:
 Кандидатите трябва да бъдат микро-, малки или средни предприятия –
юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица,
регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като
регистрацията следва да е извършена не по-късно от 01.10.2020 г.;
 да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, който извършва
единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята
дейност, съгласно Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01718/18.12.2020 г. за временни противоепидемични мерки на Министъра на
здравеопазването;
 предприятията/обектите да извършват една от посочените в Заповед № РД01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г на Министъра на
здравеопазването.
Недопустими са следните кандидати:
 които кандидатстват за отпускане на оборотен капитал за производството,
обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 средни предприятия, които към 31.12.2019 г. са в затруднено положение (по
смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от
Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), т.е. когато са в колективна
несъстоятелност, когато записаният акционерен капитал/вписаният в
баланса на дружеството капитал е намалял с повече от половината поради
натрупани загуби, както и когато предприятието е получило помощ за
оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило
гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на
план за преструктуриране. Всички обстоятелства, при които се счита, че

дадено предприятие е в „затруднено положение“ са изброени и описани в
чл. 2, т. 18 на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията;
 Микро- и малки предприятия, които към 31.12.2019 г. са обект на процедура
по колективна несъстоятелност или са получили помощ за оздравяване или
помощ за преструктуриране;
 Клонове на юридически лица, регистрирани в България поради липсата на
самостоятелна правосубектност.
2. Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който включва всички
негови засегнати от временните ограничителни мерки обекти.
3. Срок за кандидатстване – от 21.12.2020 г. до 20.01.2021 г.
4. Документи за кандидатстване:
 Формуляр за кандидатстване (опростен) чрез портала за електронни услуги на
Националната агенция за приходите - https://inetdec.nra.bg/eservices.html и
специалната електронна услуга на НАП: „Подаване на документи за подкрепа
чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични
мерки“ с квалифициран електронен подпис (КЕП). Порталът на НАП
автоматично пренасочва към Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020),
където се попълва електронният формуляр за кандидатстване.
 Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и
Условията за изпълнение (когато формулярът се подава от упълномощено лице);
 Декларация за МСП.
Попълването и подаването на необходимите документи става с Квалифициран
електронен подпис (КЕП). Всички юридически лица, които към момента имат
достъп до електронните услуги на НАП с право за подавана на декларации и
документи, ще получат автоматично достъп до тази услуга. Останалите ще трябва
да подадат заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на
електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено
лице с пълнен достъп/на упълномощено лице.
НАП ще извърши автоматизирана проверка на данните в електронните
заявления, както и последващи проверки след отпускането на средствата.
5. Размер на помощта:
 Максималната допустима стойност на подкрепата е 150 000 лв.;
 Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и
дейности са засегнати от противоепидемичните мерки, ще зависи от кода на
неговата основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008.

Изчисляването ще се извършва въз основа на процент от оборота без ДДС на
предприятието/конкретния обект през периода на предходната година,
съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични
мерки в посочените по-горе заповеди на министъра на здравеопазването до
отпадането на ограниченията (в случай че дейността или обектът не са
функционирали през посочения период (например дейността е започнала
след 1 януари 2020 г.), ще се имат предвид данните за месец октомври 2020
г.), и в зависимост от извършваната икономическа дейност:
- 20% от оборота без ДДС могат да получат предприятия със следните
кодове на основна/допълнителна икономическа дейност:
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Образование
Дневни грижи за малки деца
Организиране на конгреси и търговски изложения
Артистична и творческа дейност
Дейност на музеи
Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и
резервати
Разпространение на филми и телевизионни предавания
Прожектиране на филми
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
Поддържане на добро физическо състояние
Ресторантьорство
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Управление на недвижими имоти
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде

-

10 % от оборота без ДДС могат да получат засегнатите от
противоепидемичните мерки разположени на територията на големите
търговски центрове (МОЛ-овете) предприятия, както тези, в които се
осъществява туроператорска и турагентска дейност;

-

10% от оборота без ДДС от засегнатите от ЗМЗ обекти за същия период през
предходната година, за срок до отпадането на ограничението, а в случай че
обектите не са извършвали дейност през посочения период през
предходната година, за месец октомври 2020 г. (приложимо за обекти,
открити след 1 януари 2020 г.) за предприятия с код на
основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ ,
както следва:
47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с
изключение на:

79
96.01

47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни
стоки, напитки и тютюневи изделия“;
47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и
тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни
любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки,
некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики).
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности,
свързани с пътувания и резервации
Пране и химическо чистене

 Съфинансиране от страна на предприятията не е необходимо. Интензитетът на
подкрепата ще е 100 %.
6. Допустими разходи по проектите:
Предоставените по схемата средства следва да бъдат използвани за покриване на
текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Т.е.
парите могат да се изразходват за – суровини, материали, външни услуги и
възнаграждения.
7. Продължителност на проектите - три месеца, считано от датата на предоставяне
на безвъзмездната финансова помощ.
8. Изплащане на помощта - до седем работни дни от одобрението на проекта.
Пълна информация относно мярката може да намерите на интернет страницата на
Национална агенция за приходите: https://nra.bg/page?id=799.

