Договор БФП/Споразумение
1. Основни данни
Оперативна програма

Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси

Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Наименование на процедура

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия
от пандемията COVID-19

Код на процедура

BG16RFOP002-2.073

Наименование на проекта/информацията

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от
епидемичния взрив от COVID-19

Срок на изпълнение, месеци

3

Наименование на проекта/информацията на
английски език

Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak
of COVID-19

Кратко описание на проекта/информацията

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от
епидемичния взрив от COVID-19

Кратко описание на проекта/информацията на
английски език

Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak
of COVID-19

Цел/и на проекта/информацията

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за
справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на
работните места

Статус на изпълнение на договора/заповедта за
БФП/споразумението

В изпълнение (от дата на стартиране)

Условие на стартиране
Дата на стартиране

14.07.2020

Основание и условие при временно спиране
Дата на временно спиране
Дата на приключване

14.10.2020

Основание за прекратяване
Дата на прекратяване
Регистрационен номер

BG16RFOP002-2.073-3239-C01

Версия

1

Под-версия

0

Дата на сключване на договор/споразумение

14.07.2020

Друга регистрация
Място на съхранение
Местонахождение (Място на изпълнение на
проекта)

Населено място

Населено място 1

гр.София

ДДС е допустим разход по проекта/
споразумението

Не

Вид на проекта/споразумението

Друго

Вид продукт
Проектът е съвместен план за действие

Не Проектът/информацията включва и ФИ/БФП

Не

Проектът/информацията включва подкрепа
от Инициатива за младежка заетост

Не Проектът/ информацията подлежи на режим на държавна помощ

Не

Проектът/ информацията подлежи на режим
на минимални помощи

Не Проектът/ информацията включва публично-частно партньорство

Не

2. Бенефициент/ФП/КП
Номер

ЕИК: 201048911

Пълно наименование

ОРДЕР.БГ ЕООД

Пълно наименование на английски език

ORDER.BG

Тип на организацията

Компания

Вид организация

Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД

Частно правна
Категория/статус на предприятието

Микро

Код на организацията по КИД 2008

63.12 Web-портали

Код на проекта по КИД 2008

0 НЕПРИЛОЖИМО

Седалище
Държава

България

Населено място

гр.София

Адрес на управление
Пощенски код

1111

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)

ул. Манастирска, номер 54, бл. -, вx. -, ет. 1, ап. 3

Адрес за кореспонденция
Държава

България

Населено място

гр.София

Пощенски код

1111

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)

ул. Манастирска, номер 54, бл. -, вx. -, ет. 1, ап. 3

Е-mail

stanhtc84@gmail.com

Телефонен номер 1

0896046642

Телефонен номер 2
Номер на факс
Имена на лицето, представляващо организацията Станимир Емилов Тончев
Лице за контакти

Станимир Емилов Тончев

Тел. на лицето за контакти

0889046642

E-mail на лицето за контакти

stanhtc84@gmail.com

Банкова сметка

BG73STSA93000022359895

3. Управляващ орган/ФФ (ЕИБ)/ФП
Номер

Булстат: 176789453

Пълно наименование

Министерство на икономиката

Пълно наименование на английски език

Ministry of Economy

Публично правна
Седалище
Държава

България

Населено място

гр.София

Адрес на управление
Пощенски код

1046

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)

ул. Славянска № 8

Адрес за кореспонденция
Държава

България

Населено място

гр.София

Пощенски код

1046

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)

ул. 6-ти септември № 21

Е-mail

mfu@mi.government.bg

Телефонен номер 1

02/8075336

Телефонен номер 2
Номер на факс

02/8075336

Имена на лицето, представляващо организацията Емил Любенов Караниколов
Лице за контакти

н/п

Тел. на лицето за контакти

02/8075336

E-mail на лицето за контакти

monitoring@mi.government.bg

4. Данни за партньори
5. Финансова информация – кодове по измерения
Измерение

Стойност

1. Област на интервенция

067 Развитие на дейността на МСП, подкрепа за предприемачеството и създаването на
предприятия (включително подкрепа за отделяне и разделяне на предприятия)

2. Форма на финансиране

01 Безвъзмездни средства

3. Вид на територията

07 Не се прилага

4. Механизми за териториално изпълнение

07 Не се прилага

5. Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)

03 Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия

6. Вторична тема на ЕСФ

08 Не се прилага

7. Икономическа дейност

13 Информационни и комуникационни дейности, включително телекомуникации,
информационни услуги, компютърно програмиране, консултантска дейност и свързаните с
тях дейности

6. Бюджет (в лева)
Описание на конкретния разход

Кодове по измерения

БФП/ФИ
ЕС

НФ

Общо
БФП/
ФИ

СФ Стойност/
Сума

I. РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ
1. Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от
COVID-19
Разходи, необходими за преодоляване на недостига на
1.1. средства или липса на ликвидност, настъпили в
резултат от епидемичния взрив от COVID-19

ДС 8 500.00 1 500.00 10 000.00 0.00
ИП

0.00

0.00

10 000.00

0.00 0.00

0.00

АС 8 500.00 1 500.00 10 000.00 0.00

10 000.00

7. Финансова информация – източници на финансиране (в лева)
Наименование
Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмент
- в т.ч. кръстосано финансиране
Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства от бюджетни предприятия)

Стойност
10 000.00
0.00
0.00

вкл. финансиране от:
- ЕИБ

0.00

- ЕБВР

0.00

- СБ

0.00

- Други МФИ

0.00

- Други

0.00

Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства, които не са от бюджетни предприятия)

0.00

Наименование

Стойност

вкл. финансиране от:
- ЕИБ

0.00

- ЕБВР

0.00

- СБ

0.00

- Други МФИ

0.00

- Други

0.00

Общо съфинансиране

0.00

Очакван лостов ефект за заем/гаранция/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт

0.00

Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, за които е поет ангажимент в споразумението за
финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (за финансови инструменти)
Публичен принос

0.00

Частен принос

0.00

Общо

0.00

Общо допустими разходи

10 000.00

Общо допустими разходи (публично финансиране)

0.00
100.00 %

Съотношение Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмент към Общо допустими разходи
Очаквани приходи от проекта/продукта

0.00

Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта/продукта (когато е приложимо)

0.00

вкл. финансиране от:
- ЕИБ

0.00

- ЕБВР

0.00

- СБ

0.00

- Други МФИ

0.00

- Други

0.00
10 000.00

Обща стойност на проекта/продукта

8. План за изпълнение/Дейности по проекта (информацията)
9. Индикатори
10. Екип
11. План за външно възлагане
12. Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение/ информацията
Декларация за съгласие за носене на наказателна отговорност
(Проектното предложение се подава лично или чрез упълномощено лице, които за подадените данни и обстоятелства носят наказателна
отговорност по чл.313 от НК, като редът и начинът за проверките на истинността са описани в Постановление за реда и начина на
проверка на документите, представени от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.)
Декларирам, че съм съгласен.

13. Прикачени документи
Вид

Описание

Файл

Вид

Описание

Файл

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия

Prilojenie1_Dekl_MSP_order.pdf

Декларация за финансовите данни

Декларация за финансовите данни

Prilojenie2_DeklFin_order.pdf

Декларация, че кандидатът е запознат с условията за Декларация, че кандидатът е запознат с условията за
Prilojenie2.1_Dekl_usl_order.pdf
кандидатстване и условията за изпълнение
кандидатстване и условията за изпълнение
Декларация за съгласие данните на кандидата да
Декларация за съгласие данните на кандидата да
Prilojenie2.2_Dekl_NAP_order.pdf
бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път
Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ

Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ

Prilojenie_3_Administrativen
dogovor.pdf.p7m

14. Електронно подписан договор/споразумение
Описание

Файл

Административен договор за БФП

3239Prilojenie_3_Administrativen dogovor.pdf.p7m

15. Данни за САП
Код на оперативна програма

2014BG16RFOP002

Код на приоритетна ос

BG16RFOP002-2

Код на процедура

BG16RFOP002-2.073

Код на проектно предложение

BG16RFOP002-2.073-3239

Код на договор/анекс

BG16RFOP002-2.073-3239-C01

Идентификатор на бенефициент

ЕИК: 201048911

Наименование на бенефициент

ОРДЕР.БГ ЕООД

Дата на стартиране

14.7.2020 г. 0:00:00

Дата на приключване

14.10.2020 г. 0:00:00

Стойност на бюджета в лева:
Общо

10 000.00

Финансиране от ЕС
ЕФРР

8 500.00

Национално финансиране

1 500.00

