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СХЕМА BG-176789478-2021-05–Подкрепа на предприятия, упражняващи
дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите
дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3,
86, 90, 93, 96.04.
Държавна помощ на преки безвъзмездни средства чрез
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

I.
Цел на процедурата
Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства
съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г.
(C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април
2020 г. и 8 май 2020 г., C(2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C
(2021) 564 от 28 януари 2021 г. и е със срок на действие до 31.12.2021 г.
На предприятията от туристическия сектор, които упражняват дейност в един от кодове
изброени по-долу и са засегнати от спад на оборота без ДДС през 2020 г. с най-малко 30 на сто в
сравнение с реализирания оборот без ДДС през 2019 г. ще се предоставят безвъзмездни средства
за осигуряване на ликвидност за преодоляване на последствията от негативното икономическо
въздействие от COVID -19.
II.



-



Размер на финансирането:
Общ размер на програмата: 30 000 000 лева.;
Максималният размер на държавната помощ по отношение на всеки един допуснат
кандидат не може да надвишава най-ниската стойност от между следните стойности:
Стойността от пропорционално разпределяне до тяхното усвояване спрямо броя на
одобрените кандидати и реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат, и
Стойността на 20 на сто от реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат, и
Стойността от 3 520 494,00 лв. (1 800 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като
всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение преди облагане с данъци
или други такси.
Стойността, която е отразена от кандидата в заявлението за подпомагане/електронния
формуляр.
Марката може да се комутира с други помощи, получени по ковид мерките, всички
получени помощи de minimis и с помощите получени в съответствие с регламентите за
групово освобождаване.
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ВАЖНО!
 Подаването на заявления ще се извърши чрез Системата за управление на
националните инвестиции (СУНИ), чрез попълване на уеб базиран формуляр и
прикрепяне на придружителни документи.
 Срокът за кандидатстване - препоръчва се заявленията да бъдат подавани в
рамките на 11 дни от датата на отваряне на процедурата (от 10:00 часа на
19.11.2021 г. до 16:30 часа на 29.11.2021 г.).
III.
Допустими кандидати
1) Предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или
допълнителна) в един от допустимите кодове, а именно:
- за „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
- за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;
- за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90;
- за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30;
- за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90;
- за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04;
- за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21, 93.29;
- за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04.
2) Предприятия, които имат спад на оборота без ДДС за 2020 г. с най-малко 30 на сто
спрямо реализирания оборот без ДДС през 2019 г.;
3. Предприятие, което има регистрация за осъществяване на съответната дейност (основна
и/или допълнителна), когато за същата се изисква регистрация с нормативен акт, и попада в един
от кодове по т. 1).
4. Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31
декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово
освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията).
5. Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро или малки предприятия и към 31
декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна
несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ
за преструктуриране.
6. Предприятия, които са регистрирани преди 01.01.2019 г.
7. Предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. и над 500 лв. за 2019 г.
 ВАЖНО: Не е допустимо предприятие, което:

-

има задължения по влезли в сила актове и/или има разсрочени, отсрочени или
необезпечени задължения към държавата;
извършва дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и
аквакултурите;
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-

е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и обявено в
несъстоятелност;
е получавало помощ и същата е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с
общия пазар или не е възстановил помощта, обявена за незаконосъобразна и
несъвместима с общия пазар.

Краен срок за подаване на заявленията за държавна помощ – 16:30 часа на 29.11.2021 г.
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