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Дата на разясненията от УО: 10 Март 2021 г. 

100.  04.03.2021 г. Здравейте,  

 кандидатства предприятие, което все още няма приключена 2020 

година. Към момента на кандидатстване то е малко предприятие, както 

е посочено във формуляра за кандидатстване. В случай, че проверката 

на УО за категория предприятие на етап договораряне се извърши след 

30 юни ( крайният срок за приключване на 2020 година), 

предприятието вече ще е променило категорията си на средно. Ще 

бъде ли сключен договор с него, при положение, че към момента на 

кандидатстване, при последна приключена 2019, предприятието 

попада в категория "малко". 

1. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос 

№97. 

 

101.  04.03.2021 г. В случай че, към момента на подаване на проектното предложение: 

1. предприятието има приключена 2020 година, но все още няма 

подадени ГФО към НСИ и ГДД към НАП и 

2. предприятието  става категория малко след приключване на 2020 

ще е допустим кандидат ли по настоящата процедура? 

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №2, 

№22 и №97. 

102.  04.03.2021 г. В случай че, предприятието не е получавало компенсации за работни 

заплати по схеми към АЗ ( 60/40 и подобни), но е отчело разходи за 

работни заплати по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на 

микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19", допустимо ли е отчитане на 

подобни разходи и по настоящата процедура, но за различни периоди? 

Визираното в запитването ограничение не включва разходи за 

персонал  по процедури за осигуряване на оборотен капитал, 

финансирани със средства по ОПИК (вкл. процедура 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19").  

Кандидати, които са получили финансиране по други процедури за 

осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по 

ОПИК, могат да предявяват за финансиране същите видове 

допустими разходи (в случая възнаграждения), но не могат да  

отчитат разходи, подкрепени с разходооправдателни документи, 
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които  веднъж вече са били финансирани по предишна процедура. 

103.  04.03.2021 г. Здравейте!  

Моля за разяснение по следните въпроси: 

1. Разходите за нови материали и суровини, вложени в производство 

на продукция,  допустим разход ли са по процедурата? 

2 . Трябва ли бенефициентът да доказва с оферти или с пазарно 

проучване, че отчетените разходи, направени преди подаване на 

проектното предложение, са направени на пазарни цени? 

 

Благодаря предварително! 

1. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос 

№85. 

2. Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на 

проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ 

за прилагане на процедура за избор с публична покана  като не 

може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за 

доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването 

не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. 

Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за 

тях следва да е пазарна. В случай на съмнение за завишение на 

направените разходи от пазарните цени, УО си запазва правото да 

извърши допълнителна проверка и да откаже възстановяване на 

същите. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на 

ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за бенефициенти след 

подаване на проектното предложение. В случай че общата стойност 

на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или 

сходен предмет), които обхващат периода преди подаване на 

проектното предложение и периода след това, надвишават 

регламентираните прагове, бенефициентът следва да проведе избор 

на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се провежда само 

за стойността на разходите, заявени за периода от подаване на 

проектното предложение до приключване изпълнението на проекта. 

Когато общата стойност на заявените разходи попада под 

регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след 

подаване на проектното предложение, бенефициентите следва да 

съберат две съпоставими оферти. 
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Бенефициентът НЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯ пред УО на ОПИК 

разходооправдателни  документи за извършените разходи за 

оборотни средства, както и документацията от проведения избор на 

изпълнител (при избор на такъв). Основанието за верификация е 

осигуряването на ликвидност на предприятието, която се 

осъществява с изплащането на БФП на бенефициента.  

Проверката относно необходимостта от предоставянето на 

оборотните средства по процедурата, чрез които се осигурява 

ликвидността на подкрепените предприятия, се  извършва преди 

подаване на документ „Информация за приключване на проекта“   

(на етап оценка и на етап договаряне на проектното предложение) и 

не са необходими допълнителни проверки. 

Непредставянето към УО на ОПИК на разходооправдателни 

документи и такива с доказателствена стойност за изпълнение на 

дейностите по проекта НЕ освобождава бенефициентите от 

спазване на приложимото законодателство и принципа на добро 

финансово управление, предвид факта че същите подлежат на 

проверка от други компетентни органи. 

104.  04.03.2021 г. Здравейте, 

Представлявам Общинско предприятие ОП "Маркетинг, туризъм и 

туристически дейности", хотел "Арена" - Самоков, ЕИК: . До средата 

на месец декември КИД на предприятието беше 84.11, след което 

направихме промяна и в момента сме с КИД - 55.10. 

В тази връзка, бих искала да попитам допустим кандидат ли сме по 

процедура BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с 

оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19". 

Следва да имате предвид, че по настоящата процедура кандидатите 

могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа 

дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява 

служебно, въз основа на данни за 2019 г., предоставени от НСИ. 

От своя страна, НСИ определя основната икономическа дейност на 

стопанските субекти на базата на представените от тях годишни 

отчети за дейността (ГОД), като използва показателя „Нетни 

приходи от продажби”, съгласно ОПР, като част от ГОД. 

Във връзка с посоченото, предприятията с основна икономическа 

дейност по код 84.11 „Общофункционално управление на 

държавата на централно и местно равнище” от сектор О „Държавно 
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Благодаря, предварително. управление” съгласно КИД-2008, не попадат в обхвата на 

допустимите за подкрепа икономически сектори, посочени в т. 8 на 

Условията за кандидатстване по процедурата. 

Допълнително, при определяне на категорията на предприятието 

следва да имате предвид, че съгласно чл. 4, ал. 9 от Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП), едно предприятие не 

може да се смята за малко и средно предприятие (т.е. то е голямо 

предприятие), ако 25 на сто или повече от капитала или от броя 

на гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, 

заедно или поотделно от един или повече държавни органи или 

други органи на местното самоуправление. При определяне на 

категорията на предприятие с общинска собственост следва да 

имате предвид, че съгласно чл. 4, ал. 4, т. 6 от ЗМСП, едно 

предприятие се смята за независимо и в случаите, когато негови 

предприятия партньори са общини с брой на жителите под 5000 

души и с годишен бюджет, който не превишава 19 000 000 лв. 

105.  04.03.2021 г. Здравейте.  

Бих желал да попитам дали фирма с 80% чуждо и 20% местно участие 

е допустима по BG16RFOP002-2.089?  

Благодаря предварително 

Условията за кандидатстване НЕ поставят ограничение за 

кандидати, отговарящи на условията за категория малко 

предприятие съгласно ЗМСП, които са (частично или изцяло) 

притежавани от чуждестранни физически или юридически лица, да 

участват по процедурата, при спазване на всички приложими 

критерии и изисквания. 

106.  05.03.2021 г. "УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

За да се избегне „нелоялна” конкуренция при кандидатстване за 

публична подкрепа и предприятията, които я получават следва да са 

действително от еднаква категория и трябва да се установи какъв тип е 

предприятието, при деклариране на неговия статус на МСП – 

независимо ли е, предприятие-партньор ли е или е свързано 

предприятие и дали е допустим кандидат. 

1. Допустимата по процедурата категория на предприятието се 

попълва от кандидата в т. 1. „Данни за кандидата” във Формуляра 

за кандидатстване, като се взимат предвид данните на 

предприятията-партньори и свързаните предприятия съгласно чл.3 

и чл.4 на ЗМСП. На този етап не е необходимо кандидатите да 

посочват техните предприятията-партньори и свързаните такива. 
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В тази връзка, моля от Вашето експертно становище и отговори, както 

следва: 

ПЪРВО. Да разбираме ли, че отношенията на ”моето” предприятие-

кандидат по процедура BG16RFOP002-2.089 (каквито са те към края на 

последната приключила финансова година) с други предприятия, с 

които има/м дялови участия, отбелязвам в т.1 от Декларацията за 

МСП(Приложение 10) и ПОПЪЛВАМ ВЪВ ФОРМУЛЯР ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ РАЗДЕЛ I-ДАННИ ЗА КАНДИДАТА, ПОЛЕ 

„КАТЕГОРИЯ/СТАТУС НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“? 

ВТОРО. Моля да отговорите на въпрос, относно използвани 

определяния по ЗМСП и Условия за кандидатстване и дефиниция за 

СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ   

Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 4 - 8 

от ЗМСП, свързани по смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби 

на ТЗ или е налично друго определение, в приложения по процедурата, 

ако да какво е то? 

ТРЕТО. При определяне на статута на „СРЕДНИ“ предприятия на етап 

подписване на договор по процедура 16RFOP002-2.077 „Подкрепа за 

средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия 

от пандемията“ ОПИК прибегна до дефиниция на СХОДНА 

ДЕЙНОСТ, както следва: 

«Под сходна дейност следва да се разбира основна икономическа 

дейност в последна приключила финансова година, попадаща в същия 

клас (четирицифрен код) съгласно Класификация на икономическите 

дейности - КИД-2008» 

В тази връзка моля за Вашият отговор, ще се прибедне ли към формата 

на посочената по-горе процедура, при определяне, от гледна точка на 

ОПИК, на отношенията на други предприятия с моето предприятие-

кандидат и третиране дейност/и или част от нея/тях на същия 

съответен пазар  или вертикално свързани пазари. 

Моля за определение на ОПИК на темини СЪОТВЕТЕН ПАЗАР,  

ВЕРТИКАЛНО СВЪРЗАНИ ПАЗАРИ и връзка с дефениция за 

Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията 

малко предприятие като попълнят и представят Декларация за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 10) преди 

сключване на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, когато Управляващият орган ще 

извършва проверка по същество относно категорията предприятие 

на одобрените кандидати. При попълването на т.1 от Декларацията 

кандидатите посочват дали са независимо предприятие, 

предприятие-партньор или свързано предприятие. В случай на 

наличието на предприятия-партньори и/или свързани такива се 

попълва и Справка за обобщените параметри на предприятието, 

което подава Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на 

ЗМСП (Приложение 10.1). 

2. Под „свързани предприятия“ следва да се разбира свързани 

предприятия по смисъла на ЗМСП, винаги когато се касае за 

изясняването на категорията на предприятията по смисъла на 

ЗМСП. 

3. В запитването се визира следното ограничение по процедура 

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“ - „В случай че по настоящата процедура бъдат 

подадени проектни предложения от няколко свързани предприятия 

(към момента на подаване на проектното предложение и/или към 

момента на сключване на АДБФП), осъществяващи сходна 

дейност, административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ може да бъде сключен само с едно 

от тези предприятия.… Под свързани предприятия се разбират 

предприятията по чл. 4, ал. 4 - 8 от Закона за малките и средните 

предприятия и предприятия, свързани по смисъла на § 1. от 
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СХОДНА ДЕЙНОСТ. 

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! 

С Уважение 

 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон. Под сходна 

дейност следва да се разбира основна икономическа дейност, 

попадаща в същия клас (четирицифрен код) съгласно 

Класификация на икономическите дейности - КИД-2008 

(Приложение 8)“. Горепосоченото ограничение не е приложимо по 

процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с 

оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“. 

Съгласно § 1., т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗМСП 

"Съответен пазар" е пазарът по § 1, т. 15 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за защита на конкуренцията: "Съответен 

пазар" се състои от: 

а) "продуктов пазар", в който са включени всички стоки или услуги, 

които могат да се приемат като взаимозаменяеми по отношение на 

техните характеристики, предназначение и цени; 

б) "географски пазар", включващ определена територия, в която се 

предлагат съответните взаимозаменяеми стоки или услуги и в която 

конкурентните условия са еднакви и се различават от тези в 

съседни райони”. 

Съгласно § 1., т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗМСП 

"Вертикално свързани пазари" са пазарите на стоки и услуги, 

непосредствено предшестващи или следващи съответния продуктов 

пазар по веригата производство - разпределение. 

107.  05.03.2021 г. ВЪПРОС 

 

От “……………..” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ……………., гр. ….,  

 

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос 

№20. 
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Съгласно Приложение 3 Критерии за оценка, ІІ. Критерии за 

техническа и финансова оценка, т. 2.Коефициент на разходите за 

данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г.  и 2019 г. се вземат 

данни от подадени в НСИ Отчет за приходите и разходите за 2018г. и 

2019 г. ред 14200.  

При подаване на отчета на фирмата поради технически пропуск там не 

са нанесени сумите за Разходи за данъци. Това е своевременно 

констатирано и към проектното предложение са приложени 

документите, в които се удостоверява, че данък има, той е деклариран 

и платен.  Това са ГФО за 2018г. и 2019 г. подадени от предприятието 

в Търговския регистър/ там на ред 14200 фигурират съответните суми/ 

, ГДД за 2018г. и 2019 г.  с входящи номера подадена към НАП, където 

са вписани дължимите данъци, както и документ за липса на 

задължения към момента, с което се удостоверява, че данъкът е платен 

към датата на подаване на проекта.  

Ще се изчисли ли съответния коефициент на база декларираните 

данни, тъй като реално начислен данък има, той е подаден и платен? 

108.  05.03.2021 г. Здравейте, 

От условията става ясно, че кандидатите могат да заявят подкрепа 

само за основната си дейност. Но възможно ли е да използват 

получения ресурс за разходи, свързани с някоя от второстепенните си 

дейности (всички в обхвата на допустимите)? 

Съгласно т. 11.2, 4) от Условията за кандидатстване по настоящата 

процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за 

основната си икономическа дейност. Кодът на основна 

икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 

г. Източник на проверка относно кода на основна икономическа 

дейност е посоченото от кандидатите във Формуляра за 

кандидатстване (т. 1 „Данни за кандидата“, поле „Код на 

организацията по КИД-2008“) и служебни проверки от НСИ 

/Мониторстат. 

Съгласно т.14.3 от Условията за кандидатстване недопустими са 

разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите 

сектори, посочени в т. 11.2, подт. 2), 3) и 4) от Условията за 

кандидатстване. 
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109.  05.03.2021 г. Моля, за разяснение,относно категорията на нашата  фирма/малко или 

микро предприяние/ , защото искаме да кандидатстваме по проекта с 

оборот над 500 000 лв, 

2018 г . ср. числ.на персонала  10 човека  активи 658 хил.лв  оборот 

1486 хил.лв 

2019 г. - ср.числ.на персонала 11 ч.  активи 608 хил.лв   оборот 2745 

хил.лв 

2020 г . не е прикл.годишно но перс. е 11 ч . - активи - 650 хил.лв - 

оборот - 1598 хил.лв 

Очаквам разяснение, дали нашата фирма отговаря на условията за 

кандидатстване по този проект . 

Благодаря Ви! 

 Поздрави! 

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №2 

и №22. 

110.  05.03.2021 г. В случай, че едно предприятие се представлява от две лица (заедно и 

поотделно), във връзка с уточнение от условията за кандидастване по 

процедура BG16RFOP002-2.089: 

 

"декларацията (приложение 1) е изискуема и в случай че 

предприятието-кандидат има двама или повече официални 

представляващи, вписан в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, 

ако е приложимо), а формулярът за кандидатстване се подава и 

подписва само от единия от тях. В този случай, Декларацията се 

попълва и подписва от ВСИЧКИ представляващи, които не са 

подписали с валиден КЕП Формуляра за кандидатстване." 

 

ще се приеме ли за грешка, ако се приложи Декларация приложение 1, 

подписана и от всички представляващи лица, попълни се т. 6 и 

формулярът се подпише от единият официално представляващ 

дружеството? 

Декларацията, че кандидатът е запознат с Условията за 

кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1)  се 

попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални 

представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и 

Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), 

независимо дали представляват заедно и/или поотделно. 

Декларацията е изискуема и в случай че предприятието-кандидат 

има двама или повече официални представляващи, вписан в ТР и 

Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), а 

Формулярът за кандидатстване се подава и подписва само от 

единия от тях. В този случай, Декларацията се попълва и подписва 

от ВСИЧКИ представляващи, които не са подписали с валиден КЕП 

Формуляра за кандидатстване. 

Въпреки че не е необходимо в горепосочения случай Декларацията 

да се подписва от всички лица, които са официални 
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представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и 

Регистъра на ЮЛНЦ (тъй като същите обстоятелства вече са 

декларирани от официалния представляващ, подписал Формуляра 

за кандидатстване), представянето на Декларация, подписана от 

всички официални представляващи няма да се счита за грешка. . 

Следва да обърнете внимание, че информацията, декларирана в т. 6. 

„Е-декларации“ на Формуляра за кандидатстване, трябва да бъде 

идентична с тази, посочена в Декларацията, че кандидатът е 

запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение 

(Приложение 1), в случай че е необходимо да се представя. При 

разминаване, за верни ще се приемат данните, подписани с валиден 

КЕП от официален представляващ на кандидата, вписан в ТР и 

Регистъра на ЮЛНЦ. При подписване на Формуляра за 

кандидатстване от упълномощено лице - за верни ще се приемат 

данните, декларирани в представената Декларация, че кандидатът е 

запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение 

(Приложение 1), подписана от лицето/лицата с право да 

представлява/т кандидата. 

111.  05.03.2021 г. "Здравейте, имам следните въпроси касаещи кандидатстване по 

процедура BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ 

НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА 

COVID-19“: 

Предприятиети ни е кандидаствало по така наречената мярка „60/40” 

по реда на ПМС № 55/2020 г., ПМС № 151/2020г. , № 278 от 

12.10.2020 г. и ПМС 416/2020. Последнот ПМС 416 е със срок на 

изпълнение 31/03/2021 г и реално няма как да се напише получената 

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №1, 

т.2. 
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държавна помощ по това постанвлени. 

Как да бъде отразена тази помощ от ПМС 416  в Приложение 1, т. III 

на Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“  и във Формуляра за 

кандидатстване, т. 5. „Допълнителна информация необходима за 

оценка на проектното предложение”, поле „Получена помощ съгласно 

„Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-

19“ ? 

Благодаря предварително  

С уважение  

 

 


