II. Конкретни мерки за публични инвестиции в икономиката в размер на над 1,8 млрд. лв.
1. Инвестиции на публични средства в икономиката под формата на грантове и пряко финансиране
Мярка

Усвоен
ресурс, млн.
лв.

Оставащ за
усвояване
ресурс, млн.
лв.

Срок за
изпълнение

Осигуряване на допълнителни средства за прилагане на финансови
насърчителни мерки по ЗНИ в бюджета на МИ.
За целите на изпълнението на мярката са необходими допълнителни 9,5 млн.
лв. по бюджета на МИ. Ефектът ще бъде публична инвестиция в размер на 18,5
млн. лв. до края на годината, с която ще бъдат финансирани: изграждане на
публична инфраструктура, на обучение и разходи за осигуровки за
новоназначени служители, което има значим антикризисен ефект. С тези
допълнителни средства ще могат да бъдат подпомогнати 56 предприятия,
изпълняващи инвестиционни проекти на обща стойност 727 млн. лв. с 8
380 нови работни места. Мярката има важен антикризисен ефект по
отношение на подпомагането на инвеститорите за запазването и
създаването на нови работни места.

-

18,5

декември

Предвидените 200 млн. лв. за ББР от ОПИК за банкови гаранции се
пренасочват за реализиране на нови процедури за предоставяне на
безвъзмездни средства за осигуряване на инвестиционна подкрепа за
българския бизнес, за справяне с последиците от COVID-19, съгласувано с
работодатели и синдикати.

-

200

- Обявяване
септември 2020
г.

Насочване на наличен ресурс по съществуващи процедури по ОПИК за
наддоговаряне на проектни предложения, отговарящи на изискванията с
оглед преодоляване на затрудненията, породени от пандемията COVID-19
Предоставяне на финансиране на МСП чрез ваучерната схема за
улесняване достъпа на МСП до цифрово ноу-хау и технологии и свързване

-

77

септемвриоктомври 2020г

-

9

- Обявяване 17
август 2020 г.;

2020 г.

с доставчиците на услуги в областта на ИКТ.

- Оценяване 18
септември 2020
г.;
- Предоставени
средства 19
октомври 2020
г.

Обявяване на 11-та Конкурсна сесия на Националния иновационен
фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна
дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и
разпространение на знания".

Ускоряване на процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Ускоряване на процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

-

5.5

- Обявяване 10
август 2020 г.;
- Предоставени
средства
декември 2020
г.

30

143 (180 –
при увеличен
бюджет до
210)

- Предоставени
средства
августсептември 2020
г.

-

200

Краен срок за
кандидатстване
- 24 август 2020
г.;
- Оценяване до
30
ноември
2020 г.;
- Предоставени
средства
декември 2020

2. Инвестиции на публични средства в икономиката под формата на финансиране
Мярка

Програма за портфейлни гаранции от ББР АД в подкрепа на МСП от
всички сектори.

Усвоен
ресурс, млн.
лв.

Оставащ за
усвояване
ресурс,
млн.лв

Срок за
изпълнение

9

491

23 декември
2020 г. - за
усвояване

54

146

августоктомври 2020г.
- за усвояване

-

160

До
края
на
августсключване на
споразумение с
търговските
банки-средата
на
септември
стартиране на
процеса
за
предоставяне на
кредите
до
крайните

Общият брой на търговските банки по програмата досега е пет - Банка ДСК,
Пощенска банка и Първа инвестиционна банка, БАКБ и Инвестбанк.
Кредитите са до 300 хил. лева с гратисен период до 3 години, при обезпечение
не повече от 20% от финансирането.
Програма на ББР за безлихвено кредитиране на служителите в неплатен отпуск
и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд поради
COVID-19.
Осигуряване на оборотни и инвестиционни средства за МСП чрез
финансови от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“
ЕАД (ФМФИБ).
Гаранционен финансов инструмент с таван на загубите, с възможност за
комбиниране с лихвени субсидии. Максимално гарантираната сума на кредита
е 2,9 млн. лв. за срок до 5 години и 1,5 млн. лв. за срок до 10 години.

получатели

Дялово финансиране чрез вече съществуващи инструменти за инвестиции и
ликвидна подкрепа на МСП пострадали от пандемията.

Промяна на инструмент за портфейлни гаранции JER-009/9 “Инструмент
за търговско финансиране“
Максималният размер на кредита е 5,8 млн. лв. със срок до 5 години.

56,3

156,5

Сключени
споразумения с
финансови
посредници
–
средата
на
септември
В периода
между 3 - 8
август
сключване на
споразумение с
три търговски
банки. До края
на септември
сключване на
споразумения с
нови до 3
търговски
банки.
Стартиране на
процеса за
предоставяне на

кредите до
крайните
получатели
непосредствено
след
сключването на
споразуменията.

3

Нови мерки по ОПИК
3.1

Предоставяне на подкрепа за МСП по линия на ОПИК 2014-2020 в рамките
на Инициативата на ЕК - REACT-EU

Планирано е да се осигури финансова помощ на МСП за реализиране на инвестиции,
пряко насочени към преодоляване на последствията от COVID-19 и инвестиционна
подкрепа за подготовка на прехода към цифрова и зелена икономика. За облекчаване на
административната тежест е предвидено да се прилагат опростени форми на
финансиране под формата на опростени разходи:
-

3.2

-

-

-

еднократни суми – за разходите за закупуване на софтуер за мерките в
областта на дигитализацията, както и за разходите за закупуване на
комплекти защитни облекла и защитни средства и финансиране, което не
е свързано с разходите, а се основава на изпълнението на условия
(„финансиране на условия“) – за мерките в областта на енергийната
ефективност.
Конкретните мерки за изпълнение в рамките на времевия хоризонт 2020 –
2024 включват:
Мерки, пряко насочени към преодоляване на последствията от COVID19 (общ индикативен бюджет в размер на 150 млн. евро):
подкрепа за оборотен капитал, вкл. оперативни разходи и разходи за
персонал;
инвестиционна подкрепа за МСП: подкрепа за реорганизация и адаптиране
на работните места и/или промени в бизнес модела/бизнес процесите в
контекста на COVID-19; подкрепа за техническо обезпечаване на
дистанционна работа с необходимото ново/допълнително оборудване, и
др.; закупуване на комплекти защитни средства и защитни облекла;
придобиване и инсталиране на устройства за контрол и физическо
разстояние.
Мерки за подготовка на прехода към цифрова и зелена икономика (общ
индикативен бюджет в размер на 100 млн. евро):
инвестиционна подкрепа за разработване и внедряване на цифрови
иновации в предприятията;
инвестиционна и консултантска подкрепа за мерки в областта на
дигитализацията на предприятията - въвеждане на цифрови решения и
програми, както и системи за управление на ресурсите в предприятията,
вкл. електронна търговия, електронно разплащане и др.;
инвестиционна и консултантска подкрепа за мерки в областта на
енергийната ефективност и кръговата икономика.

