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Дата на разясненията от УО: 27 Юли 2020 г.
37.

20.07.2020 г.

Здравейте,
Ако едно предприятие отговаря на условията за класифициране като средно
предприятие към 31.12.2018г. с персонал над 50 души и всички други условия
са изпълнени, има приключен и одитиран, публикуван отчет в Търговски
регистър, а към 31.12.2019г. персонала е под 50 души, но отговаря на другите
критерии, има приключен отчет, но не е одитиран и не е публикуван в
Търговски регистър, то има ли право да кандидатства по програмата за
"Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19" ?

38.

20.07.2020 г.

Във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа
за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ имам следните въпроси:
1.
При отчитане на режийни разходи за електроенергия
на стойност над 30 000 лв. (за периода от подаване на проектното

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за
малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.
относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124,
20.5.2003 г., стр. 36).
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 4а, ал.2 от Закона за малките и
средните предприятия „ако в две последователни финансови години
предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3, това се отразява на
неговия статус на микро-, малко или средно предприятие“. В случай че
визираното в запитване предприятие в две последователни финансови години
има показатели, категоризиращи го като средно, то същото би било допустим
кандидат по настоящата процедура при спазване на всички останали
приложими критерии и изисквания.
1. 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
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предложение до крайния срок на ДБФП):
a.
следва ли да се прилагат разпоредбите на ПМС 160 за
избор на изпълнител с публична покана?
b.
В случай, че се прави избор с публична покана и при
положение, че нито едно от трите най-големи електроразпределителни
дружества не се очаква да кандидатства в подобна тръжна процедура, следва
ли да се счита, че тези разходи - в размер над 30 000 лв. за целия период на
допустимост на разходите не могат да бъдат отчетени?
c.
Ако процедура с публична покана не е приложима
при избор на подобен доставчик (като големите електроразпределителни
дружества), то с какви документи се отчита изборът?
d.
В случай, че провеждането на избор с публична
покана е задължително и в хода на провеждане на процедурата на първо
място следва да бъде класирана оферта от единствения кандидат - друг
доставчик (различен от настоящия), то следва ли да заменим доставчика си на
електроенергия за периода на проекта, дори ако той предлага по-висока цена
на ел. енергията? Тази хипотеза е възможна, в случай че настоящият
доставчик не участва в процедурата за избор и договорената с него цена е пониска от тази на потенциалния оферент в процедурата.

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.
Горепосоченото изискване не следва да се прилага и за режийните разходи
– ток, вода, интернет, телефон.

2.
Възнамерява ли УО да публикува Ръководство за
изпълнение на проектите, съдържащо ясни дефиниции за „идентичен или
сходен предмет“ на доставки и услуги, с цел намаляване на риска от бъдещи
финансови корекции, поради незаконосъобразно проведен избор на
изпълнители?
3.
В случай, че се отчитат разходи за суровини и
материали до 30 000 лв., възможно ли е да се представи една фактура на
стойност над 30 000 лв., а да се заявят /отчетат разходи във финален отчет в

2. При определяне на вида процедура, който трябва да проведат
бенефициентите следва да се ръководят както от разпоредбите на глава
четвърта „Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициенти
на безвъзмездна финансова помощ“ от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, така и от разпоредбите
на „Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за
разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в
процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове“
(ПМС № 160/01.07.2016 г.). Следва да бъде взета под внимание разпоредбата
на чл. 14. От ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно която: „При провеждане на
процедура за избор на изпълнител с публична покана се използват кодовете
на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент
(ЕО) № 2195/2002 (ОВ, L 340 от 16.12.2002 г.) на Европейския парламент и
на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник,
свързан с обществените поръчки (CPV).“. Едновременно с това трябва да се
имат предвид и определенията дадени в т. 5 и т. 6 на параграф 1 от
допълнителните разпоредби на ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно които: „5.
"Разделяне на предмета на възлагане" е налице, когато с цел използване на
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размер на 29 900 лв., без да се изисква прилагане на избор с публична покана,
съгласно ПМС 160?

по-благоприятен режим за избор на изпълнител бенефициентът е възложил
отделно изпълнението на идентични или сходни дейности, включително чрез
разделяне изпълнението на конкретна дейност на части.

4.
Възможно ли е да се отчетат разходи в следните 5
основни групи в размер на до 29 990 лв. без ДДС (за всяка отделна група), без
да се прилага избор с публична покана, съгласно ПМС 160?
a.
Група 1 – разходи за електроенергия;
b.
Група 2 – разходи за горива и масла – консуматив за
машини и транспортни средства;
c.
Група 3 – разходи за основни суровини и материали,
влагани в производството на продукта;
d.
Група 4 – разходи за текущ ремонт и поддръжка на
оборудването;
e.
Група 5 – разходи за външни услуги от
подизпълнители, в процеса на производство на продукцията;
5.
В случай, че бенефициентът е получил финансиране,
съгласно ПМС 55 само за три месеца от целия период за допустимост на
разходите и само за част от персонала си, допустимо ли е да се кандидатства
за разходи за заплати за останалите месеци и за останалите заети лица, в
които и за които предприятието не е получавало финансиране за субсидирана
заетост?
6.
В случай, че предприятието получава финансиране от
Агенция по заетостта по операция на ОПРЧР за подкрепа наемането на
безработни и неактивни лица само за 1 от наличните 120 човека, назначени на
трудови договори във фирмата, възможно ли е да претендира разходи за
заплати за хората, за които не получава финансиране от АЗ?

6. "Обособена позиция" е такава част от предмета на процедурата, която,
въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на възлагане, е
систематично свързана с другите позиции от предмета на процедурата.“.
При проверката на вида процедура УО ще взима под внимание както
кодовете, така и наличието на идентични или сходни дейности, както и
тяхната систематична свързаност.
3. Описаният в запитването подход за отчитане е допустим.
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
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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
изпълнение на проекта.
Когато общата стойност на заявените разходи попада под регламентираните
прагове и ще бъдат извършени в периода след сключване на договора за БФП,
бенефициентите следва да съберат две съпоставими оферти.
4. Съгласно т. 1 „Техническо изпълнение на проектите“ от „Условия за
изпълнение на проекти по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020“: В случаите, когато бенефициентът не е
възложител по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият
задължително прилага разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС
№ 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване
на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична
покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и
указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
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

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.077
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

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.
Въз основа на предоставената информация в така зададения въпрос може да
се приеме, че описаните групи разходи биха били допустими. Следва да имате
предвид, че финална преценка по отношение на допустимостта на
групирането на типовете разходи ще бъде взета от УО на ОПИК в рамките на
изпълнението на проектните предложения, когато ще бъде налична цялата
необходима информация за взимане на финално решение.
5. и 6. Съгласно Условията за кандидатстване недопустими са разходи за
персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за
персонал (включително по линия на мярката 60/40) през периода на
допустимост на разходите по процедурата (от 01.02.2020 г. до крайната дата
на изпълнение на проекта).
Изискването не ограничава тези кандидати да кандидатстват по настоящата
процедура за друг вид допустими разходи, различни от разходи за
възнаграждения.
Посоченото ограничение в процедурата е въведено предвид разнородния
характер на мерките за заетост и източниците им на проверка, както и с оглед
на ограничения ресурс на средствата за подкрепа на предприятията. На база
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посоченото бе преценено, че е по-целесъобразно демаркацията по отношение
на субсидирани схеми за заетост да е вкл. и от гледна точка период на
допустимост на разходите.
39.

20.07.2020 г.

Във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа
за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ имам следните въпроси:
1.
В случай че предприятието- кандидат предоставя
инженерингови услуги по инсталиране на системи от типа „smart home”, за
осъществяването на които е необходимо инсталиране на специални
устройства при крайните клиенти, които се калкулират в цената на
цялостната услуга, то закупуването на подобни устройства допустим разход
ли е? Ако да, в коя счетоводна сметка следва да бъде осчетоводен този
разход?
2.
В случай че предприятието- кандидат е производител
на мебели, възможно ли е изборът на доставчик на ПДЧ и мебелен обков да
бъде проведен в отделни процедури, според стойността на всеки от
материалите? Например: ако общата стойност на ПДЧ и мебелен обков е над
30 000 лв. без ДДС, но индивидуалната стойност на всеки от двата материала
е под 30 000 лв. без ДДС, то допустимо ли е да бъде проведен отделен избор
за всеки материал?

1. Визираните в запитването разходи биха били допустими за финансиране по
настоящата процедура, в случай че представляват суровини и попадат в
категорията, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността
с цел предоставяне на услуги и са осчетоводени като такива в съответните
счетоводни сметки съгласно приложимото законодателство (напр. с/ка 601,
302 или др).
Следва да имате предвид, че ако визираните в запитването устройства
представляват дълготрайни материални активи и са осчетоводени като такива,
същите няма да бъдат допустими за финансиране.
2. При определяне на вида процедура, който трябва да проведат
бенефициентите следва да се ръководят както от разпоредбите на глава
четвърта „Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициенти
на безвъзмездна финансова помощ“ от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, така и от разпоредбите
на „Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за
разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в
процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове“
(ПМС № 160/01.07.2016 г.). Следва да бъде взета под внимание разпоредбата
на чл. 14. От ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно която: „При провеждане на
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процедура за избор на изпълнител с публична покана се използват кодовете
на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент
(ЕО) № 2195/2002 (ОВ, L 340 от 16.12.2002 г.) на Европейския парламент и
на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник,
свързан с обществените поръчки (CPV).“. Едновременно с това трябва да се
имат предвид и определенията дадени в т. 5 и т. 6 на параграф 1 от
допълнителните разпоредби на ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно които: „5.
"Разделяне на предмета на възлагане" е налице, когато с цел използване на
по-благоприятен режим за избор на изпълнител бенефициентът е възложил
отделно изпълнението на идентични или сходни дейности, включително чрез
разделяне изпълнението на конкретна дейност на части.
6. "Обособена позиция" е такава част от предмета на процедурата, която,
въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на възлагане, е
систематично свързана с другите позиции от предмета на процедурата.“.
Доколкото съгласно общия терминологичен речник посочения от Вас пример
може да бъде отнесен към следните кодове: 44191300-8 Плоскости от
дървесни частици; 44191400-9 Плоскости от дървесни влакна; 44523000-2
Панти, метален обков и съединителни елементи; 44523200-4 Метален обков,
то може да се заключи, че посочените от Вас материали попадат в един
раздел.
Съгласно Общия терминологичен речник цифровият код има 8 цифри и се
подразделя на:


раздели, които се идентифицират от двете първи цифри на
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кода(ХХ000000-Y),
групи, които се идентифицират от трите първи цифри на
кода(ХХХ00000-Y),
класове, които се идентифицират от четирите първи цифри на
кода(ХХХХ0000-Y),
категории, които се идентифицират от петте първи цифри на
кода(ХХХХХ000-Y).

Съгласно предоставената информация, на база на горепосочените нормативни
разпоредби и предвид попадането на посочените материали в един раздел би
било правилно да се проведе процедура Публична покана с две обособени
позиции.
40.

20.07.2020 г.

Здравейте,
В условията на процедурата е предвидено следното: "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.
При установено наличие на посоченото обстоятелство, ще бъде издадено
Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на всяко
проектно предложение от списъка с одобрени за финансиране проектни
предложения, класирано след първото такова, което също е включено в
списъка с одобрени за финансиране проектни предложения/списъка с
резервни проектни предложения. Под свързани предприятия се разбират
предприятията по чл. 4, ал. 4 - 8 от Закона за малките и средните предприятия

Две свързани предприятия с различна основна икономическа дейност,
попадаща в различен клас (четирицифрен код) съгласно Класификация на
икономическите дейности биха били допустими кандидати при спазване на
всички останали приложими изисквания и ограничения по процедурата.
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и предприятия, свързани по смисъла на § 1. от 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)".
Моля за разяснение дали две свързани предприятия, едното от които е с
основна икономическа дейност в клас 46.49 - Търговия на едро с други
нехранителни потребителски стоки, а другото - в клас 46.19 Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки, могат да
кандидатстват самостоятелно и да сключат отделни договори за безвъзмездна
финансова помощ (респ. всяко от тях да получи безвъзмездна финансова
помощ, ако представеното от него проектно предложение е одобрено).

41.

20.07.2020 г.

Предварително благодаря!
Уважаеми господа,
Във връзка с отговори на въпроси 2.2, 5.1., 6.2., 11 и 22 по допустимите
разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за
осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови
договори, които са сключени преди 01.07.2020 г. по процедура
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и законосъобразното
прилагане на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от
19.03.2020 г., с последно изменение от 29.06.2020 г.:
1.
Моля, посочете поименно кои експерти от кои
структури на администрацията незаконосъобразно са преценили, че
допустимостта на разходите съгласно възнаграждения не може да се
комбинира с други мерки за заетост съгласно Временната рамка, при условие

1. Запитването не касае съдържанието на Условията за кандидатстване по
настоящата процедура.
2. Запитването не касае съдържанието на Условията за кандидатстване по
настоящата процедура.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разходите за персонал
при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през
периода на допустимост на разходите са недопустими. Целта на посоченото
ограничение е да не се допусне двойно финансиране на разходите за
персонал, като предприятията могат да преценят по коя мярка да заявят
подкрепа.
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че комбинираната подкрепа не води до свръхкомпенсиране на разходите за
заплати на съответния персонал (което изрично противоречи на заложеното в
Раздел 3.10 от Временната рамка), поради липса на координация между
администраторите на държавни помощи за разходи за заетост по посочената
Временна рамка?
2.
Моля, посочете по какъв начин УО правомерно
изпълнява функциите си и гарантира равнопоставеността на кандидатите и
липсата на дискриминация към тях по процедурата, при условие, че част от
кандидатите не могат да кандидатстват за всички категории допустими
разходи (конкретно разходи за възнаграждения и осигуровки) поради
незаконосъобразното ограничение, въведено по повод мерки за заетост,
предоставяни от други администратори на държавна помощ по „Временна
рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на
сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г., с последно
изменение от 29.06.2020 г., вкл. във връзка с изпълнението на функциите на
УО съгласно чл. 125, ал. 3, буква а), ii) (по отношение на подбора на
операциите управляващият орган изготвя и — след като бъдат одобрени —
прилага подходящите процедури и критерии за подбор, които… са
недискриминационни и прозрачни) от Регламент 1303/2013 на ЕП и Съвета за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския
фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета?
С уважение,

Разяснения от УО
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42.

20.07.2020 г.

При нашето производство над 50 % от основната суровина е от внос, от
Беларус и от Германия. В случай че общата стойност на заявените разходи за
доставки на суровина, надвишават регламентираните прагове, следва да
проведем процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“.
Процедурата ще се провежда само за стойността на разходите, заявени за
периода от подаване на проектното предложение до приключване
изпълнението на проекта. Какво ще се случи с проекта, ако в 3-месечния му
срок, не се осъществи процедурата за избор на изпълнител, при започнала
процедура, още в началото на първия месец.

Следва да имате предвид, че предвид краткия срок за изпълнение на
проектите по настоящата процедура Управляващият орган няма да извършва
предварителен контрол на процедурите за избор на изпълнител с „Публична
покана“ съгласно ПМС № 160 от 1 юли 2016 г.
Следва да се вземе предвид и предоставената възможност: в случай че
кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след
подаване на проектното предложение и преди сключване на
административния договор за безвъзмездна помощ (при сключване на такъв),
документите за провеждане на процедурите за избор на изпълнител (с
Публична покана, когато е приложимо) се изпращат не по-късно от 3 дни
преди датата на обявяване на процедурата на електронна поща
tenders@mi.government.bg за публикуване на Единния информационен портал
за обща информация за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.
При подаване на финален отчет за изпълнението на проекта, Управляващият
орган ще извършва задължителен последващ контрол и проверка за спазване
на правилата за избор на изпълнители, като в случай че бъдат констатирани
несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати,
като ще бъдат прилагани съответни европейски и национални норми, както и
правилата, утвърдени от Ръководителя на Управляващия орган.
При подготовката на проектните предложения кандидатите следва да
съобразят необходимостта от прилагане на процедури за избор на изпълнител
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съгласно Глава четвърта от ЗУСЕСИФ предвид срока за изпълнение.
43.

20.07.2020 г.

Уважаеми господа,
Молим, за разяснение допустимо ли е в бюджета за проекта да се включи
плащане по фактури за придобиване на стоки, които се заприходяват в склад
и по -късно се продават - тоест финансира се оборотния капитал на
дружеството .

44.

21.07.2020 г.

С уважение,
Здравейте,
1. Предприятие1 АД притежава точно 50% от дялове в Предприятие2 ООД.
Акционер-физическо лице в Предприятие1 АД където притежава 98% акции,
притежава 100% от дялове в Предприятие3 ЕООД. Статута на Предприятие1
АД кандидатстващо по BG16RFOP002-2.077 по т.1 от Декларацията за
обстоятелства по чл.3 и 4 от ЗМСП свързано ли следва да е или свързано и
партньор трябва да са чекнати. Предприятие1 АД е с код по КИД-2008 4672,
Предприятие2 ООД с код 2562, а Предприятие3 ЕООД е с код 5510
2. Коя точно е датата на която законовото право на получаване на помощта се
придобива според Приложение 2 т.IV
- на уведомлението от Агенция по Заетостта за одобряване за изплащане на
компенсации по 60/40
- на публикуване на Списък на работодателите, на които са изплатени
компенсации по ПМС № 55 от 2020 г в сайта на НОИ
- на получаване на средствата по сметката на предприятието
Ако сме посочили датата на получаване на средствата по сметката - фатална
грешка ли е.
3. Ако има напуснали служители по собствено желание, след предходния
месец на сключване на административния договор да приключване на

Разходи за стоки, предназначени за продажба, са недопустими по настоящата
процедура.

1. На база на предоставената информация може да бъде констатирано, че
Предприятие1 АД и Предприятие2 ООД са предприятия партньори, а
Предприятие1 АД и Предприятие3 ЕООД са свързани, в случай че двете
предприятия извършват своята дейност или част от нея на същия съответен
пазар или вертикално свързани пазари.
2. В т.IV на Приложение 2 кандидатите следва да посочат датата, на която
законовото право на получаване на помощта се предоставя на бенефициера –
дата на предоставяне на помощта, като например датата на сключване на
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и др.
Що касае мярка 60/40 по ПМС № 55 дата, на която законовото право на
получаване на помощта се предоставя на бенефициера следва да е датата на
уведомлението от Агенция по Заетостта за одобряване за изплащане на
компенсации. В случай че е посочена погрешна дата на получаване на
предоставяне на помощта, това няма да доведе до отхвърляне на проектното
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процедурата какви са последствията. Примерно от 68 служителите стават 66 и
не сме успели да назначим нови до приключване на порцедурата.
4. Справката по обобщените параметри на предприятието, което подава
Декларация по чл3 и чл4 на ЗМСП подава ли се някъде или е просто за
установяване статута на предприятието.

предложение.
3. В случай на неизпълнение на индикаторите, кандидатите ще следва да
възстановят средства по проекта съгласно заложеното в чл. 7 от
Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (Приложение 11 към Условията за изпълнение).
4. В рамките на етап договаряне за документална проверка на декларираната
категория предприятие от одобрените кандидати ще бъде изисквана Справка
за обобщените параметри на предприятието, което подава Декларация за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение 1.1) – същата не се
изисква за независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от
ЗМСП.

45.

21.07.2020 г.

Здравейте!
Бих искал да помоля за следното разяснение. Българска компания е
собственик на италианска такава. Това обстоятелство противоречи ли на
условията за допустимост на организацията?

Посоченото в запитването обстоятелство не противоречи на критериите за
допустимост по настоящата процедура. Все пак, следва да имате предвид, че
при изчисляването на категорията на кандидатстващото предприятие трябва
да бъдат пресметнати и показателите на чуждестранното предприятие.

Благодаря Ви за отделеното време и внимание!

46.

21.07.2020 г.

С Уважение,
"Здравейте,
Моля за следните разяснения по процедурата:
1. Допустимо ли е бенефициента в случай на одобрение на проекта, да заяви
възстановяване на направените разходи за възнаграждения и осигуровки на
персонала за периода след 01.02.2020 г. веднага след подписване на

1. Предвид естеството на процедурата и целта да се подпомогнат
предприятията за преодоляване затрудненията от COVID 19 УО няма да
изисква иницииране на изменение на АДБФП при предсрочно изпълнение и
може да се премине към подготовка на финален отчет след подписването на
Административния договор за предоставяне на БФП и създаването на профил
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административният договор и преди да са изтекли 3-те месеца на
изпълнение? Ако ""ДА"" имам ли някаква специфична процедура на
информиране/искане на разрешение или направо преминава към изготвяне на
финалните отчети за проекта?
2. Ако след подаване на Искане за плащане и в процеса на верификация на
разходите УО прецени, че част от тях не отговарят на условията за
допустимост, то ще бъде ли възможно бенефициента да представи за частта
от неверифицираната сума, други разходи за верификация отговарящи на
условията за допустимост?

на бенефициента в ИСУН2020.

Благодаря Ви предварително.
Уважаеми
дами
и
господа,
Във връзка със следния текст от Условия за кандидатстване по процедура
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на
икономическите
последствия
от
пандемията
COVID-19
:
„IV. С цел удостоверяване на съответствието на кандидатите с изискванията
на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, Управляващият орган ще изиска по служебен
път
информация,
свързана
със
следните
документи:
г/ По отношение на издаваните от органите на Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда" документи, във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 6 от ЗОП, Управляващият орган ще изисква тази информация по служебен
път.
В следствие на извършена служебна проверка от страна на Управляващия
орган се
установи, че дружеството има влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение за нарушение на обстоятелства по чл.
54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки следва да представите ново
удостоверение, от което да видно, че за дружеството не е установено да има
влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение

2. При установяване на недопустими разходи, включени във финалния отчет,
бенефициентът ще има възможност да коригира това и да включи разходи,
отговарящи на условията за допустимост.

За нарушение на нормата по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда, даването на
предписания, респективно предприемането на мерки за надеждност и
заплащане на санкцията, не се явява законова възможност за преодоляване на
задължителното основание за отстраняване от процедурата. Законодателят е
предвидил възможност да бъдат отстранени само нарушения, свързани със
заплащането на труда по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на
труда. За останалите нарушения, установени с влязло в сила наказателно
постановление (или съдебно решение), които са основание за отстраняване от
участие в обществена поръчка (респективно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ), не е предвидена възможност за доказване на надеждност,
тъй като няма как да се отстранят вредните последици за работниците и
служителите.
Съгласно чл. 57, ал. 3, т. 2, буква б) от ЗОП, основанията за отстраняване от
участие в обществена поръчка се прилагат до изтичане на три години от
датата на влизането в сила на акта на компетентния орган, с който е
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на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки или
кандидати, които видно от Удостоверението по точка г/ имат влязло в сила
наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки имат
право да представят доказателства, че са предприели мерки, които гарантират
тяхната
надеждност.“
отправяме
искане
за
разяснение
:

установено наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6.

Дружеството ни има влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение за нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2,
чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът е установен или поточно - наказателно постановление от 05.2018г , с което първоначално е
постановена имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение на
чл.63, ал.2 от Кодекса на труда. Наказателното постановление е обжалвано
пред компетентния Районен съд, който на основание наличие на смекчаващи
вината обстоятелства, обуславящи налагането на по-леко наказание, изменя
наказателното постановление и намалява размера на наложеното наказание до
минималния размер в границите на административното наказание – 1500 лв.
при максимален размер 15 000 лв. Следва обжалване на съдебното решение
пред Административен съд като последвалото решение от 02.2019г.
потвърждава и остава в сила решението на Районен съд. Ще се приемат ли
като доказателства за добросъвестността на дружеството ни следните
документи: заверено платежно нареждане и банково извлечение, доказващи
че дължимата имуществена санкция е платена изцяло като доказателства за
предприети мерки, гарантиращи надеждност, за да се приложи чл.56 ал. (3) от
ЗОП и фирмата да не бъде отстранена от процедурата. Нямаме последващи
нарушения, но не можем да представим ново удостоверение, без влязло в
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сила наказателно постановление, тъй като не е изтекъл срокът по чл.57 ал.3,
т.2
от
ЗОП
/три
години/.
Предварително благодаря.
48.

22.07.2020 г.

Здравейте,
Ние сме строителна фирма с основен код на икономическа дейност 41.20
Строителство на жилищни и нежилищни сгради. В началото на 2020г.
фирмата ни стартира строителство на жилищна сграда. Имаме следните
въпроси
по
процедурата:
1) Допустимо ли е отчитане на разходи за суровини и материали, които се
използват за строителството на жилищната сграда, защото се включват за
изпълнението на основната икономическа дейност на фирмата - строителство
на
жилищни
и
нежилищни
сгради.
2) За периода от 01.02.2020г. до момента фирмата е закупила следните
материали за изпълнение на основната си икономическа дейност - бетон на
обща стойност 25 хил. лв. и арматура на обща стойност 28 хил. лв.
Моля за разяснение дали тези два материали доставени от различни
доставчици се счита за идентичен или сходен предмет и дали е възможно да
се отчетат тези разходи. И двата разхода са заведени като материали в
счетоводството
на
фирмата.
В случай че, в бъдеще е необходимо закупуването на още от същите
материали отново на стойност около 25 000 лева, следва ли да се прави
процедура
с
публична
покана?
3) Моля за разяснение какво комисията разбира под „разход за външна
услуга”. Достатъчно ли е, да бъде заведен в счетоводството като разход за

1. Посочените разходи попадат в категория „Разходи за закупуване на
суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с
цел произвеждане на продукция или услуги“ и са допустими за финансиране
по настоящата процедура.
2. При определяне на вида процедура, който трябва да проведат
бенефициентите следва да се ръководят както от разпоредбите на глава
четвърта „Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициенти
на безвъзмездна финансова помощ“ от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, така и от разпоредбите
на „Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за
разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в
процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове“
(ПМС № 160/01.07.2016 г.). Следва да бъде взета под внимание разпоредбата
на чл. 14. От ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно която: „При провеждане на
процедура за избор на изпълнител с публична покана се използват кодовете
на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент
(ЕО) № 2195/2002 (ОВ, L 340 от 16.12.2002 г.) на Европейския парламент и
на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник,
свързан с обществените поръчки (CPV).“. Едновременно с това трябва да се
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Лек ден!

услуга

или

има

и
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други

изисквания.

имат предвид и определенията дадени в т. 5 и т. 6 на параграф 1 от
допълнителните разпоредби на ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно които: „5.
"Разделяне на предмета на възлагане" е налице, когато с цел използване на
по-благоприятен режим за избор на изпълнител бенефициентът е възложил
отделно изпълнението на идентични или сходни дейности, включително чрез
разделяне изпълнението на конкретна дейност на части.
6. "Обособена позиция" е такава част от предмета на процедурата, която,
въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на възлагане, е
систематично свързана с другите позиции от предмета на процедурата.“.
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
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покана“. Процедурата се провежда само за стойността на разходите, заявени
за периода от подаване на проектното предложение до приключване
изпълнение на проекта.
3. Условията за кандидатстване не съдържат специфично определение за
„разход за външна услуга“, тъй като и от наименованието на типа разход
става ясно, че се касае за услуга, извършена от външен за
кандидата/бенефициента изпълнител. Условията за допустимост на разходите
са описани в т.14.1 от Условията за кандидатстване.
49.

22.07.2020 г.

Здравейте,
За производството на предлаганите от нас продукти използваме следни
основни материали/суровини – пясък, чакъл и фракция. Стойността на
фактурите за м. април 2020г. за всеки от материалите е около 20 хил. лв. В
насоките за кандидастване е посочено, че разходите направени в периода след
01.02.2020 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.
Моля за разяснение дали доставката на всеки от материалите се приемат, че
са с идентичен или сходен предмет, т.е. можем ли да отчетем всеки от трите
разхода с фактури от април 2020г. на стойност 20 хил. лв. всяка.
Хубав ден!

При определяне на вида процедура, който трябва да проведат бенефициентите
следва да се ръководят както от разпоредбите на глава четвърта „Специални
правила за определяне на изпълнител от бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ“ от Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, така и от разпоредбите на
„Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за
разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в
процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове“
(ПМС № 160/01.07.2016 г.). Следва да бъде взета под внимание разпоредбата
на чл. 14. От ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно която: „При провеждане на
процедура за избор на изпълнител с публична покана се използват кодовете
на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент
(ЕО) № 2195/2002 (ОВ, L 340 от 16.12.2002 г.) на Европейския парламент и
на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник,
свързан с обществените поръчки (CPV).“. Едновременно с това трябва да се

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.077
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

имат предвид и определенията дадени в т. 5 и т. 6 на параграф 1 от
допълнителните разпоредби на ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно които: „5.
"Разделяне на предмета на възлагане" е налице, когато с цел използване на
по-благоприятен режим за избор на изпълнител бенефициентът е възложил
отделно изпълнението на идентични или сходни дейности, включително чрез
разделяне изпълнението на конкретна дейност на части.
6. "Обособена позиция" е такава част от предмета на процедурата, която,
въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на възлагане, е
систематично свързана с другите позиции от предмета на процедурата.“.
Доколкото съгласно общия терминологичен речник посочения от Вас пример
може да бъде отнесен към следния код: 14210000-6 „Чакъл, пясък,
натрошен камък и други инертни материали“, то може да се заключи, че
посочените от Вас материали попадат в една категория.
Съгласно Общия терминологичен речник цифровият код има 8 цифри и се
подразделя на:





раздели, които се идентифицират от двете първи цифри на
кода(ХХ000000-Y),
групи, които се идентифицират от трите първи цифри на
кода(ХХХ00000-Y),
класове, които се идентифицират от четирите първи цифри на
кода(ХХХХ0000-Y),
категории, които се идентифицират от петте първи цифри на
кода(ХХХХХ000-Y).

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.077
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Съгласно предоставената информация, на база на горепосочените нормативни
разпоредби и предвид попадането на посочените материали в една категория
трябва да се проведе процедура Публична покана, като се прецени
необходимостта от обособени позиции.

50.

22.07.2020 г.

Здравейте, във връзка с обявена процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ имаме следните
въпроси:
1. Ако едно физическо лице е едноличен собственик на 3 дружества с
различен
КИД,
те
свързани
ли
са,
съгласно
ЗМСП?

1. В запитването не е налична достатъчна информация за предоставяне на
категорично становище. Визираните в запитването 3 дружества с едноличен
собственик физическо биха били свързани съгласно разпоредбите на ЗМСП, в
случай че извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар
или вертикално свързани пазари.

2. Ако едно физическо лице е едноличен собственик на 3 дружества с еднакъв
КИД,
те
свързани
ли
са,
съгласно
ЗМСП?

2. Предоставената в запитването информация не е достатъчна за предоставяне
на категорично становище – не е ясен за какъв период се изследват
посочените обстоятелства (за колко поредни финансови години) и дали
всички предприятия са осъществявали дейност през изследвания период..

3. В случай, че две физически лица притежават едно дружество А (всяко от
тях притежава по 50%), но едно от лицата е съдружник и в предприятие Б
(като притежава 60%). И двете дружества са с еднакъв четири цифрен КИД,
смята
ли
се,
че
са
свързани
помежду
си?
Ако дружество А има 40 служители, а дружество Б 20, може ли дружество А
да кандидатства по процедурата?

3. При описаната в запитването хипотеза, дружество А и дружество Б следва
да се считат за независими предприятия съгласно разпоредбите на ЗМСП,
съответно при изчислението на категорията на двете предприятия техните
показатели не следва да се сумират и всяко едно следва да бъде изчислявано
поотделно.
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51.

22.07.2020 г.

Здравейте, във връзка с обявена процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ имаме следните
въпроси:

При описаната в запитването хипотеза, дружество А и дружество Б следва да
се считат за независими предприятия съгласно разпоредбите на ЗМСП,
съответно при изчислението на категорията на двете предприятия техните
показатели не следва да се сумират и всяко едно следва да бъде изчислявано
поотделно.

Eдно физическо лице притежава 50% от дружество А, което има
средносписъчен брой на персонала 40 лица и е с КИД 46.33 Търговия на едро
с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини.
Същото физическо лице е едноличен собственик на дружество Б, със
средносписъчен брой на персонала 15 лица и КИД 10.51 Производство на
мляко
и
млечни
продукти,
без
сладолед.

Предоставената в запитването информация не е достатъчна за предоставяне
на категорично становище – не е ясен за какъв период се изследват
посочените обстоятелства (за колко поредни финансови години).

1. Може ли да се приема, че двете дружества са свързани? Производството и
търговията
с
мляко,
вертикални
пазари
ли
са?
2. Допустимо ли е дружество А да кандидатства за безвъзмездна финансова
помощ?
52.

22.07.2020 г.

Във връзка с кандидатстване по програма „Подкрепа за средни предприятия
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
имаме
следното
запитване:
Отговаря ли на критериите за средно предприятие съгласно ЗМСП
предприятие, което има средносписъчен брой на персонала по-малък от 250
души, годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., но стойността на
активите
му
превишава
84
000
000
лв.
?
Въпросът ни е свързан с тълкуване на чл., ал.1, т.2 от ЗМСП :
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) (1) Категорията малки и средни
предприятия
включва
предприятията,
които
имат:

За да бъде категоризирано едно предприятие като средно, то следва да е със
средносписъчен брой на персонала, по-голям от 50 и по-малък от 250 души и
да е изпълнен поне един от следните два финансови критерия:



годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв.,
и/или
стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

Предприятие, което има средносписъчен брой на персонала по-голям от 50 и
по-малък от 250 души, годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв.,
но стойността на активите му превишава 84 000 000 лв. отговаря на
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1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на
активите, която не превишава 84 000 000 лв.
Уважаеми
дами
и
господа,

горепосочените изисквания и се счита за средно съгласно разпоредбите на
ЗМСП.

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“ по Оперативна програма ”Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020г,
моля
за
Вашия
отговор
на
следните
въпроси:
В Условията за кандидатстване по процедурата е записано, че: „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“.
Същевременно, от отговора на в. 18.1. следва, че УО не разглежда като
"сходни" доставките на енергоносители (ток, газ), както и доставките на
различни
материали
и
суровини
за
производството.
1. В тази връзка, моля за Вашето разяснение какво ще разбира УО под
доставки или услуги със "сходен предмет", на каква база или по какви
критерии
ще
се
определя
сходството?
2. Ако при определянето на сходство УО ще използва Общия терминологичен
речник, свързан с обществените поръчки (CPV), то при какво ниво на
съвпадение на кодовете (раздел, група, клас, категория) ще се установява
сходство?
Предварително Ви благодаря за отговорите!

1. и 2. При определяне на вида процедура, който трябва да проведат
бенефициентите следва да се ръководят както от разпоредбите на глава
четвърта „Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициенти
на безвъзмездна финансова помощ“ от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, така и от разпоредбите
на „Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за
разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в
процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове“
(ПМС № 160/01.07.2016 г.). Следва да бъде взета под внимание разпоредбата
на чл. 14. От ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно която: „При провеждане на
процедура за избор на изпълнител с публична покана се използват кодовете
на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент
(ЕО) № 2195/2002 (ОВ, L 340 от 16.12.2002 г.) на Европейския парламент и
на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник,
свързан с обществените поръчки (CPV).“. Едновременно с това трябва да се
имат предвид и определенията дадени в т. 5 и т. 6 на параграф 1 от
допълнителните разпоредби на ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно които: „5.
"Разделяне на предмета на възлагане" е налице, когато с цел използване на
по-благоприятен режим за избор на изпълнител бенефициентът е възложил
отделно изпълнението на идентични или сходни дейности, включително чрез
разделяне изпълнението на конкретна дейност на части.
6. "Обособена позиция" е такава част от предмета на процедурата, която,
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въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на възлагане, е
систематично свързана с другите позиции от предмета на процедурата.“.
При проверката на вида процедура УО ще взима под внимание както
кодовете, така и наличието на идентични или сходни дейности, както и
тяхната систематична свързаност.

54.

22.07.2020 г.

Здравейте,
Във връзка с програма BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19" в рамките на оперативната програма „Иновации и
конкурентоспособност“
2014-2020
,
имаме
следния
въпрос:
През месец октомври 2018 година (преди около 20 календарни месеца)
предприятие, желаещо да участва в програмата, трайно закрива 2 от 5-те си
търговски обекта, като и до ден днешен продължава да работи само с 3
търговски обекта. Оттогава предприятието няма и не е имало намерение да
развива дейността си с откриване на нови търговски обекти. В резултат на
закриването на 2-та обекта, средносписъчният брой на персонала намалява
трайно с над 30 човека, считано от месец октомври 2018. Средносписъчният
брой на персонала е под 250 човека във всеки един от месеците от месец
октомври
2018
до
месец
май
2020
включително.
Поради наличието на повече обекти, преди октомври 2018 година,
средносписъчният брой на персонала към 31.12.2017 г. и 31.12.2018 г. е над
250
човека.
При определянето на вида на предприятието съгласно Закона за МСП, бихме
ли могли да декларираме, че към 31.12.2019 г. нашето предприятие е средно,

В случай че средносписъчният брой на персонала към 31.12.2017 г. и
31.12.2018 г. е над 250 човека, то независимо от средносписъчният брой на
персонала към 31.12.2019 г., към настоящия момент съгласно разпоредбите на
ЗМСП съответното предприятие не отговаря на критериите за МСП и е с
категория „голямо“, тъй като в две последователни финансови години има
показатели, категоризиращи го като голямо предприятие.
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отчитайки факта, че средносписъчният брой на персонала е трайно намалял
от
месец
октомври
2018
г.
до
днес?
Моля да имате предвид, че предприятието отговаря на критериите по чл. 3,
ал. 1, т. 2 от ЗМСП по отношение на годишен оборот и стойност на активите
към
31.12.2018
г.
и
към
31.12.2019
г.
Ако поставянето на критериите за покриване на показателите за определяне
на вида на предприятието през 2 последователни години цели елиминиране
на ефекти от еднократни сделки, то може ли трайната промяна в бизнес
поведението на дадено предприятие/ група (трайно намаляване на бизнеса) да
дефинира предприятието като средно (с промяна от голямо) или отново
трябва да се изчака повече от 24 месеца преди статутът на голямо
предприятие да бъде загубен и предприятието да се категоризира като средно
предприятие?
Здравейте,
Относно допустимостта на разходите за персонала въпросът ми е следният:
Ако предприятието от 01.07.2020 г. е получило компенсации за персонала по
реда на Решение на Министерския съвет №429 / 26.06.2020 г., може ли да
кандидатства по настоящата процедура с разходите за заплати и осигуровки
от
работодател:
1.
за
месеците
от
февруари
до
юни
2020
г.?
2. за месеците от юли до крайната дата на изпълнение на проекта, за
разликата между брутната заплата и получените 290 лв. на човек?
Благодаря.

Разяснения от УО

1. и 2. Съгласно Условията за кандидатстване недопустими са разходи за
персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за
персонал (Решение на Министерския съвет №429 26.06.2020 г. за определяне
на условията и реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се
лица и работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и
служителите в предприятията, директно засегнати от извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. през
периода на допустимост на разходите по процедурата (от 01.02.2020 г. до
крайната дата на изпълнение на проекта).
Изискването не ограничава тези кандидати да кандидатстват по настоящата
процедура за друг вид допустими разходи, различни от разходи за
възнаграждения.
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56.

22.07.2020 г.

Здравейте!

На база на посочената в запитването информация може да се заключи,че не са
налице обстоятелства, на база на които да се установи свързаност между
двете предприятия и съгласно разпоредбите на Закона за малките и средните
предприятия Предприятие А и Предприятие Б са независими

Бихме искали да зададем следния въпрос относно допустимостта като
кандидат на наш клиент – предприятие, което желае да кандидатства по
процедурата BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Предприятието А е едноличен търговец и показателите му съгласно Закона за
малките
и
средните
предприятия
са:
- За 2019 година: персонал – 37 лица, и оборот – 2 189 000 лева.
- За 2018 година: персонал – 41 лица, и оборот – 2 215 000 лева.
Физическото лице - собственикът на предприятието като едноличен търговец,
е свързано лице като роднина по сватовство със едноличния собственик на
ЕООД – Б (синът на едноличния търговец е съпруг на едноличния собственик
на
капитала
на
ЕООД
предприятието
Б).
Предприятие А и предприятие Б развиват дейност на един и същи пазар –
сухопътен автомобилен товарен превоз, като използват обща база за гариране
и държане на превозните си средства и използват общи доставчици на горива
и
други
консумативи.
Освен това, предприятие Б осъществява дейност като спедитор и в това
качество възлага на предприятие А превози или сключва от свое име и за
негова
сметка
договори
за
превоз.
В същото време предприятие А извършва ремонтни и сервизни услуги за
товарните
автомобили
на
предприятие
Б.
Тези отношения между двете предприятия са уредени от договор за
съвместна дейност, като по силата на този договор всяко двете предприятия
имат правото да упражняват решаващо влияние върху дейността на другото
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по отношение на извършваните товарни превози, сключването на договори с
клиенти,
сключването
на
договори
с
доставчици.
Показателите на предприятие Б съгласно Закона за малките и средните
предприятия
са:
- За 2019 година: персонал – 37 лица, и оборот – 2 189 000 лева.
- За 2018 година: персонал – 41 лица, и оборот – 2 215 000 лева.
Общите показатели на двете предприятия и за двете години отговарят на
определението
на
чл.3,
ал.1
от
ЗМСП.
Съгласно чл.4, ал.8 от ЗМСП „Предприятия, осъществяващи помежду си
някое от отношенията по ал. 5, чрез физическо лице или група от физически
лица, които действат съвместно, се считат също за свързани предприятия, ако
извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или
вертикално
свързани
пазари”.
В случай, че предприятие А бъде прието за свързано с предприятие Б, то
съгласно чл.4, ал.1, показателите му следва да се преценят и отчитат заедсно с
показателите
на
предприятие
Б,
като
свързано
предприятие.
При така изложените факти Ви молим да ни отговорите на въпроса:
„Допустим кандидат по процедурата ли е предприятие А като средно
предприятие, като се отчитат общите му показатели по чл.3 от ЗМСП заедно с
показателите
на
предприятие
Б”.
С уважение,

Разяснения от УО
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57.

22.07.2020 г.

Здравейте,

22.07.2020 г.

във връзка с обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ имаме следните въпроси:
Ако към 2019 г. едно дружество ЕООД е независимо, но към 01.07.2020 г.
едноличния собственик придобие 60% дял от второ дружество със същия
КИД то считат ли се за свързани и трябва ли информацията за второто
дружество да се попълва в справката за МСП (предвид факта, че там се
отразяват данните за последната приключила година)?
Здравейте,

При попълването на Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона
за малките и средните предприятия - Приложение 1 кандидатите следва да
посочат категорията на предприятието към последната приключена
финансова година (2019г.). Преобразувания и придобивания, осъществени
през 2020г., не следва да бъдат взети предвид при определянето на
категорията на предприятието-кандидат.

58.

Във връзка с
процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“ бих желала да получа отговор на следния въпрос:
Допустим кандидат ли е по процедурата дружество, което ще подаде
проектно предложение, но на което предстои вливане в близките месеци в
предприятието - майка? Вливането на кандидатстващото дружество става по
правилата на чл. 262 и следващите от ТЗ. В резултат на това вливане,
преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация, а приемащото
дружеството става негов универсален правоприемник, т.е. поема всички
негови права и задължения, които са съществували към момента на
вливането.
Благодаря предварително!

Посоченото обстоятелство не противоречи на Условията за кандидатстване и
предприятие с подобрен профил би бил допустим кандидат при спазване на
всички критерии и условия за допустимост по настоящата процедура.
При наличието на описаната в запитването ситуация рамките на етап оценка
няма изрична необходимост от допълнително уведомяване, тъй като нужната
за оценка информация е видна от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
Промени, настъпили след датата на кандидатстване, не влияят на оценката на
проекта с оглед равното третиране на кандидатите.
Все пак, за информация на Оценителната комисия, кандидатът може чрез
модул „Комуникация с УО“ в ИСУН 2020 да уведоми за настъпилото
преобразуване или да пусне информативно писмо чрез Деловодството.
Преди сключване на административен договор за безвъзмездна финансова
помощ (ако до такъв се стигне) УО извършва проверка за документална
допустимост на одобрените за финансиране кандидати, като ще бъдат взети
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предвид настъпилите промени в обстоятелствата.

