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Програма/схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 20072013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в
затруднение”

Цел:
Да отговори на потребностите на малките и средни предприятия в България,
изпаднали в затруднение в резултат на негативните последици от световната
финансова и икономическа криза, като им предостави професионална консултантска
подкрепа за изготвяне на планове и програми за преструктуриране, стратегии за
развитие, финансови анализи и други услуги, съобразени с ресурсите и
потребностите на предприятията, както и с динамиката на икономическата среда, и
насочени към възстановяване на икономическата жизнеспособност и устойчивост на
предприятията.

Краен срок:
16 ноември 2010 г., 16:00 ч
Какви проекти/дейности се финансират?
І. Консултантски услуги, свързани с изготвяне на анализ и
преструктуриране на
дейността на кандидата, които включват:
І.1. Изготвяне на планове и програми за преструктуриране на
предприятието-кандидат,
насочени
към
възстановяване
на
жизнеспособността му в краткосрочен или средносрочен план.
Плановете и програмите за преструктуриране на предприятията трябва да
включват минимум следната информация:
• Анализ на причината/ите, довела/и до изпадане в затруднение на
предприятието-кандидат;
• Представяне на различните маркетингови предположения, които
произтичат от проучване на пазара;
• Предложение за бъдеща стратегия на предприятието, включително
приноса й за възстановяване на жизнеспособността на предприятието.
• Пълно описание и преглед на планираните различни мерки за
преструктуриране, включително разходите за тяхното реализиране.
• График за прилагането на различните мерки и краен срок за
цялостното прилагане на плана за преструктуриране.
• Информация за производствения капацитет на предприятието, и в
частност – използването на капацитета, намаляване на капацитета.
• Цялостно
описание
на
финансовите
договорености
за
преструктуриране, включително:
- използване на наличния капитал;
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-

продажба на активи или на дъщерни фирми с цел подпомагане
на преструктурирането на предприятието;
- финансови ангажименти на различните акционери и трети лица
(кредитори, банки);
- Предвиждана печалба и респективно загуба за следващите 5
(пет) години, както и възвръщаемост на капитала и проучване
на нестабилността на пазара, базирано на няколко сценария.
- Име/на на съставителя/те на плана за преструктуриране и дата,
на която е бил изготвен този план.
І.2. Изготвяне на фирмена стратегия за развитие на предприятието в
затруднение – на базата на вътрешния и финансов анализ на
предприятието, избраният изпълнител на консултантската услуга
трябва да развие фирмена стратегия в зависимост от нуждите на
предприятието – кандидат. Допустимо е разработването на една или
няколко стратегии, както следва:
- стратегия за развитие на пазара;
- стратегия за развитие на продукта/ите;
- стратегия за иновациите;
- стратегия за хоризонталната интеграция;
- стратегия за вертикалната интеграция;
- стратегия за създаване на съвместни предприятия;
- стратегия на икономиите;
- стратегия на отделяне.
Изготвената/ите стратегия/и трябва да бъде/ат свързана/и с плана за
преструктуриране и да показва/т както възможност за възстановяване на
предприятието, така и възможност за развитието му в перспектива.
ІІ. Консултантски услуги в областта на финансовия мениджмънт и
контролинг за целите на изготвянето на плановете/програмите за
преструктуриране, посочени по-горе:
ІІ.1. Вътрешен анализ на предприятието в затруднение, който
включва:
- обща информация и представяне на предприятието;
- анализ на дейността на предприятието;
- анализ на външната среда – представяне на пазарната
сегментация, представяне на партньорите (доставчиците) на
предприятието, представяне на крайните потребители –
настоящи и потенциални клиенти, на конкурентите и др.
ІІ.2. Финансов анализ на активите и пасивите на предприятието в
затруднение:
- анализ на наличните краткосрочни и дългосрочни активи –
степен на обръщение, рентабилност и ефективност;
- анализ на вземанията от клиенти – наличие на
трудносъбираеми, несъбираеми вземания, както и вземания
– обект на съдебен спор; цялостно проучване на
събираемостта на вземанията на предприятието и изготвяне
на погасителни планове с доставчици и клиенти;
- анализ на вътрешните и външни източници на финансиране
на предприятието – проучване относно всички източници,
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-

-

-

използвани до момента от предприятието в затруднение и
предоставяне
на
насоки
за
тяхното
по-ефективно
използване; анализ на оборотния капитал;
анализ на пасивите на предприятието – собствен капитал,
финансов
резултат,
резерви
–
в
каква
степен
икономическата и финансова криза е повлияла на стойността
на посочените показатели;
анализ на краткосрочните и дългосрочни задължения на
предприятието – подробен анализ на всички задължения, в
т.ч. към държавата, към доставчици, към персонал и пр.,
както и на причините, довели до тяхното непогасяване;
анализ на приходите и разходите – анализ на структурата на
приходите и разходите на предприятието, величина и
динамика на постоянните и променливи приходи и разходи;
изготвяне на препоръки за тяхното оптимизиране.

ІІІ. Консултантски услуги, свързани с извършване на оценка на риска и
критичните точки в дейността на предприятието - кандидат.
Оценката на риска и критичните точки в дейността на предприятието следва
да бъде извършена на базата на резултатите от анализите в рамките на
предходната дейност (вътрешен анализ на предприятието и финансов анализ
на активите и пасивите на предприятието), като оценката на риска и
критичните точки трябва да определи степента, до която финансовоикономическата криза е повлияла негативно на дейността на предприятието,
като се набележат тенденциите и перспективите за развитие в краткросрочен
план.
ІV. Консултантски услуги за изготвяне на насоки за използване на
застраховка, покриваща риска от неплащане по търговски сделки.
V. Консултантски услуги за извършване на анализ на възможностите и
нуждите от обучение на персонала на предприятието за работа в
условията на финансова криза;

Кой може да кандидатства? Изисквания?
•
•
•

•
•

Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, и
Да имат седалище в Република България, и
Да са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3, ал.1 и ал.2, и чл. 4
от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП)9, който е в
съответствие с дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, и
Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да
действат в качеството на посредник.
Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна
правосубектност.
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•

•

Не са били в затруднение към 1 юли 2008 година, но да са изпаднали в
затруднение след това в резултат от световната финансова и икономическа
криза, и
Развиват основната си икономическа дейност в областта на преработващата
промишленост, или в областта на услугите съгласно Класификацията на
икономическите дейности 2008 г. – Приложение С към Насоките за
кандидатстване, както следва:
o Сектор C – „Преработваща промишленост”
o Сектор J – „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения” – само кодове от 59 до 63;
o Сектор М – „Професионални дейности и научни иследвания” - само код
72 „Научноизследователска и развойна дейност”.

Съгласно член 1, параграф 7 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008
относно деклариране на някои категории помощи за съвместми с общия пазар в
приложение на членове 87 и 88 от Договора „МСП се счита за предприятие в
затруднение, ако отговаря на следните условия:
а) когато повече от половината от регистрирания капитал на търговец по смисъла
на чл. 1 от Търговския закон със съдружници с ограничена отговорност е
изразходван и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през
предходните 12 месеца, или
б) в случай на търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, при който поне
някои съдружници са с неограничена отговорност за задълженията на
дружеството, когато повече от половината от капитала му, посочен в Баланса на
дружеството, е изразходван и повече от една четвърт от този капитал е бил
загубен през предходните 12 месеца/посоченият случай включва еднолични
търговци/, или
в) какъвто и да е видът на търговеца по смисъла на чл. 1 от Търговския закон
когато то отговаря на критериите по националното право за прилагане на общо
производство по обявяване в несъстоятелност.
На основание чл. 7, ал. 1 от ПМС №121/2007 г. във връзка с чл. 93, пар. 1, (а) от
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, приложим към общия бюджет на
Европейските общности, по настоящата процедура за предоставяне на
безвъзмездна помощ са недопустими предприятия, които са обявени в
несъстоятелност или в открито производство по обявяване в несъстоятелност, са
в ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, са сключили
споразумение с кредитори, са преустановили стопанска дейност, са обект на
производство, свързано с такива въпроси, или се намират в подобна процедура
съгласно националните законови и подзаконови актове.
Малко или средно предприятие, което е регистрирано от по-малко от 3 (три
години) не се счита за предприятие в затруднение за този период, с изключение
на случаите по буква в), по-горе, т.е. когато предприятието отговаря на
критериите по националното право за прилагане на общо производство по
обявяване в несъстоятелност.
Съответствието с посочения критерй за допустимост на кандидатите по
процедурата се проверява чрез сравнение на Годишния отчет за дейността на
кандидата за 2009 година спрямо Годишния финансов отчет за 2007 г. и 2008 г.
(Отчет за приходите и разходите за 2007 г. и 2008 г. и Счетоводен баланс за
2007 г. и 2008 г.).
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Изисквания към проектите:
а) да се изпълняват само на територията на Република България;
б) задължително да включват дейности за избор на изпълнители на
консултантските услуги по проекта чрез процедура за избор на изпълнител по
чл. 7 или по реда на чл. 12, ал. 1 от Постановление № 55/2007 на
Министерски съвет относно условията и реда за определяне на изпълнител от
страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския
съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство;
в) задължително да включват следните изисквания/критерии, на които следва
да отговарят изпълнителите на консултантските услуги, предвидени по
проекта и които задължително следва да бъдат приложени при избора на
изпълнител по реда на буква. „б”:
- да са реализирали нетни приходи от консултантски услуги за 2009
година не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) лева; В случаите,
когато консултантската фирма не е регистрирана на територията на
Република България, нетните реализирани приходи от консултантски
услуги за 2009 г. следва да се преизчислят по централния курс на БНБ
за съответната валута в деня на заверка/изготвяне на отчета;
- да притежават доказан опит в предоставянето на консултантски
услуги в широк кръг от икономически дейности и сфери, пряко
свързани с политиката по оздравяване на предприятията в затруднение
– опит в стратегическо развитие на бизнеса, включително
консултиране на продажби и придобиване на компании и активи,
осигуряване
на
финансиране,
оздравителни
програми
и
преструктуриране, управление на кризи

Партньорство:
По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално,
а не съвместно с партньорски или други организации.

Продължителност на проектите:
до 12 месеца

Бюджет:
1 955 830 лева

Безвъзмездно финансиране:
Мин. размер на помощта
Малки предприятия
18 000 лв.
Средни предприятия
45 000 лв.
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Интензитет на помощта
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата
процедура е в размер на 90 % от общите допустими разходи по проекта. Остатъкът
от общите допустими разходи по проекта – минимум 10 % , трябва да бъде
финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които
изключват всякаква публична подкрепа

Плащания:
Авансово, междинни, балансово.
Авансовото плащане е до 20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.и
окончателен финансов отчет. Общият размер на авансовото и междинните плащания
не може да надхвърля 80 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ

Източник на информация:
http://www.opcompetitiveness.bg/
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