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Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки 
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ 

Наименование на програматаНаименование на програматаНаименование на програматаНаименование на програмата    и и и и приоритетната осприоритетната осприоритетната осприоритетната ос::::    

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, 

Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:        

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за 

подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ е както следва: 

Общ размер на 
безвъзмездната 

финансова помощ 

Финансиране от 
Европейския фонд за 
регионално развитие 

Национално 
съфинансиране 

173 000 000 лева  

88 453 495,45 евро 

147 050 000 лева 

75 185 471,13 евро 

25 950 000 лева 

13 268 024,32 евро 

    

 

Бенефициент: Екохим ООД 
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ, 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие за 
бенефициента: 10000лв 
 

 

Начална дата на изпълнение на проекта: 08.07.2020 

Крайна дата на изпълнение на проекта: 08.10.2020 
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Цели на предоставянаЦели на предоставянаЦели на предоставянаЦели на предоставяната та та та безвъзмездна финансова помощбезвъзмездна финансова помощбезвъзмездна финансова помощбезвъзмездна финансова помощ    по процедурата и очаквани по процедурата и очаквани по процедурата и очаквани по процедурата и очаквани 

резултатирезултатирезултатирезултати::::    

Цел на процедурата: 
Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за 

справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Обосновка: 

Избухването на епидемията от коронавируса доведе до парализиране на бизнеса, от 

което се очаква силен негативен ефект върху световната икономика. Последиците за 

икономиката ще са пропорционални на продължителността и обхвата на въведените 

рестрикции, като с увеличаване на времето за решаване на проблема с 

разпространението на заразата, в затруднение ще изпадат все по-голям брой отрасли.  

Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки 

предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка 

с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за 

развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен 

икономически растеж, както и устойчива заетост.  

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от 

COVID-19, засягат най-силно именно по-малките на размер икономически единици, които 

нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена 

икономическа обстановка. 

В тази връзка, фокусът на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. 

от Приоритетна ос 2 на ОПИК,  е насочен към най-уязвимите икономически единици, 

които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите 

последствия от пандемията COVID-19, а именно микро и малки предприятия. 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на 

положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.  

 
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, 

да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта. 

 


