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Основни параметри на процедурата (1/2) 
 

 

 
Процедура 

• Процедурата ще бъде обявена в рамките на ИП 2.2. 
„Капацитет за растеж на МСП“, Приоритетна ос 2 
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на 
ОПИК 2014-2020.  
 

 

Цел 

 

 

 

• Да се повиши капацитетът на 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 
ИКТ.  

 

 

Бюджет 

• 13 690 810 лв. (7 млн. евро), като финансирането от ЕФРР 
е 11 637 188,5 лв. (5,9 млн. евро), а националното 
съфинансиране се равнява на 2 053 621,5 лв. (1,05 млн. 
евро), от които 9 779 150 лв. за ваучери за ИКТ услуги и 3 
911 160 лв. за ваучери за емитиране на ценни книжа.  
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• Дейностите по процедурата следва да бъдат 
изпълнени на територията на Република България. 

Териториален 
обхват 

 

• В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни 
дейности, финансирани по друг проект, програма или 
каквато и да е друга финансова схема, произлизаща 
от националния бюджет, бюджета на Общността или 
друга донорска програма.  
 

Демаркация   
 

 

 

• Постигане на положителен ефект за развитието на 
конкурентоспособността на българските МСП чрез 
насърчаване емитирането на ценни книжа и  
трансформиране на бизнеса и операционните 
процеси на основата на базирани на ИКТ системи и 
приложения.  

 

Очаквани 
резултати  

Основни параметри на процедурата (2/2)
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Методология за подбор на операции (1/5) 
 

• 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. 

 

• Изработване и отпечатване на ваучери за 
предоставяне на услуги за емитиране на 
ценни книжа на капиталовите пазари и 
ваучери за предоставяне на ИКТ услуги.  

 

• Набиране и оценка на заявления от малки 
и средни предприятия, които 
кандидатстват за ваучери. 

 

• Предоставяне на поименни ваучери за 
услуги за емитиране на ценни книжа на 
капиталовите пазари и ваучери за ИКТ 
услуги.  

Допустими  

дейности/разходи  
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Методология за подбор на операции (2/5) 
 

 

 

 

• Осъществяване на контрол върху 
предоставянето на услуги за емитиране 
на ценни книжа на капиталовите пазари 
и ИКТ услуги от фирмите доставчици. 

 

• Консултантски услуги за разработване на 
документация и провеждане на 
предвидените по проекта обществени 
поръчки.  

 

• Дейности/разходи за организация и 
управление на проекта/ите. Тук се 
включват и дейности/разходи за одит на 
проекта/ите, както и 
дейностите/разходите, свързани с 
информация и комуникация.   

 

• Провеждане на информационна 
кампания за популяризиране на 
ваучерните схеми.  

 

 

 

 

Допустими  

дейности/разходи 
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Методология  за подбор на операции (3/5) 
 

 

• 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.  

 

• За да бъде приложена единната ставка, 
дейностите по организацията и 
управлението на проекта/ите не следва 
да бъдат възложени изцяло на външен 
за бенефициента изпълнител, в 
съответствие с изискванията на чл. 8, ал 
2 от Постановление № 189/28.07.2016 г. 
на Министерския съвет.   

 
 

 

Дейности/разходи 
за организация и 

управление на 
проекта/ите 
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Методология за подбор на операции (4/5) 
 

Минимален размер на 
помощта 

 

Неприложим  
 

 

 

Максимален размер на 
помощта 

 

13 690 810 лева  
 

Максимална продължителност на проекта: 36 месеца 
 

Интензитет на помощта: 100%  
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Методология за подбор на операции (5/5) 
 

Вид на процедурата за предоставяне на БФП  

•Процедура чрез директно предоставяне на БФП на конкретен 
бенефициент съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 2, т. 2 от 
ПМС №: 162/05.07.2016 г.  

 

Краен срок за кандидатстване  

• Процедура с няколко крайни срока за кандидатстване.  

• Минимален срок за подаване на проектното предложение за 
първия краен срок e 60 дни от датата на обявяване на 
процедурата.  
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Предложение за решение на КН на ОПИК 
2014-2020: 

 

 

 

 

КН на ОПИК 2014-2020 одобрява предложените 
Методология и критерии за подбор на операции по 
процедура чрез директно предоставяне на подкрепа за 
растеж на МСП чрез пилотно прилагане на ваучерни 
схеми от ИАНМСП 
 

   


