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Дата на разясненията от УО: 03 Август 2020 г.
69.

27.07.2020 г.

Моля да дадете разяснение какво се включва в активи на дружеството, предвид
че във финансовия отчет разделянето е на активи и пасиви и групата активи е
изключително широка. Активи, както е във финансовите отчети или не се
включва всичко, съответно какво се включва.

За попълване на данните за стойност на активите следва да използвате общата
сума на активите - ред „Сума на актива“ (код 04500) от актива на Счетоводния
баланс.

70.

27.07.2020 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 следния
въпрос:
По отношение на определението за "Вертикално свързани пазари", а именно
вертикално свързани са пазарите на стоки и услуги, непосредствено
предшестващи или следващи съответния продуктов пазар по веригата
производство - разпределение.

В случай че услугите, предоставяни от второто дружество са непосредствено
предшестващи или следващи съответния продуктов пазар по веригата
производство – разпределение, на който оперира първото дружество, то двете
предприятия оперират на вертикално свързани пазари и на база на данните от
запитването могат да се приемат за свързани.

Едноличен собственик съм на две дружества.
Дейността на първото е 62.02 Консултантска дейност по информационни
технологии, а на второто 45.20 Техническо обслужване и ремонт на
автомобили. Услугите, които предоставя второто дружество са ремонт и
програмиране на софтуерните системи за автомобили, тоест дейността на двете
дружества е взаимосвързана.
Може ли да се приеме, че отговарят на изискването за вертикално свързани
пазари и двете дружества са свързани помежду си?

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно свързаността на
предприятия ще бъде извършена от екипа по договаряне, който ще разполага с
цялата необходима информация и при съмнения относно оперирането на
вертикално или хоризонтално свързани пазари може да изисква допълнителна
информация и разяснения от кандидатите.
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71.

27.07.2020 г.

Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.077 имам въпроси относно тълкуване
на Закона за МСП, относно свързаността на предприятия и определянето на
тип „средно предприятие“:
1. Еднолично дружество с ограничена отговорност има собственик на капитала
(100%) физическо лице Х, управител на дружеството – физическо лица У. И
двете физически лица по отделно имат участие в други предприятия. Моля, за
Вашето становище свързаността се разглежда по отношение на собственика на
капитала или на управителя на дружеството или и на двете физически лица?

1. Съгласно разпоредбите на ЗМСП свързани предприятия са предприятията,
между които съществува някое от следните отношения:
1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в
общото събрание на другото предприятие;
2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от
половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган
на другото предприятие;
3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху
другото предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза
в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт;
4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие,
контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото
събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери,
съдружници или членове.
Също така, предприятия, осъществяващи помежду си някое от горепосочените
отношенията, 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.
2. В запитването не е налична достатъчно информация, от която да се заключи
категорично какви са отношенията между предприятията съгласно
разпоредбите на ЗМСП. Все пак, единствено на база на наличната в
запитването информация може да бъде посочено, че Фирма А е свързана с
акционерното дружество, а Фирма Б и Акционерното дружество са
предприятия-партньори.

2. Как се определя свързаността при Акционерно дружество, при следната
хипотеза:
Фирма А – 52% от акциите
Фирма Б – 27 % от акциите
Физически лица – 21 % от акциите
Физическите лица от Съвета на директорите, при наличие на участие
(собственик на капитала) в предприятия, различно от Акционерното
дружество, участват ли като свързаност за определяне на тип „средно
предприятие“?
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Следва да имате предвид, че финалната преценка относно отношенията между
предприятията съгласно разпоредбите на ЗМСП ще бъде извършена от екипа
по договаряне, който ще разполага с цялата необходима информация и при
съмнения относно оперирането на вертикално или хоризонтално свързани
пазари може да изисква допълнителна информация и разяснения от
кандидатите.
72.

73.

27.07.2020 г.

28.07.2020 г.

Моля да ми отговорите на следния въпрос:
Във фирмата ми е наето едно лице по трудов договор от 30.04.2019 г. За това
лице съм сключил Договор №604-0024-19-51500 от 22.04.2019 г. по чл.50 от
ЗНЗ с Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" в гр.Златоград за
срок от 18 месеца. Съгласно т.3 от Договора средствата се изплащат за срок от
9 месеца. Финансирането е приключило към 31.01.2020 г. Към момента лицето
продължава да работи във фирмата ми в изпълнение на условията по Договора
/със срок до 01.11.2020 г./, като разходите за заплати и осигуровки вече са за
сметка на дружеството.
Могат ли да бъдат отчетени като допустими разходите за персонал за това лице
по настоящата процедура, извършени след 01.02.2020 г.?
Благодаря предварително!
Уважаеми дами и господа,
Моля за следните разяснения във връзка с отворената процедура
BG16RFOP002-2.077
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19:
Дружествата А и Б през месец септември 2019г. се вливат в дружеството В,
като последното обединява активите и пасивите на вливащите се дружества.

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).
В случай че съответното предприятие е спряло да получава публично
финансиране за персонал преди 01.02.2020 г., то разходите за персонал са
допустими по настоящата процедура при спазването на всички останали
приложими условия и изисквания.
1. По отношение на изискването за спад в оборота ще бъдат използвани като
източник на информация документите, посочени в каре „Важно“ към критерий
6 от т.11.1. на Условията за кандидатстване със следната особеност:
- по отношение на референтния месец за 2019 г. ще бъдат взети предвид
сумарните данни за оборота и на трите предприятия (Дружества А, Б и В);
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Дружеството В желае да кандидатства по настоящата програма.

- по отношение на данните за избрания месец за 2020 г. ще бъдат взети предвид
данните за оборота само на предприятието универсален правоприемник
(дружество В).

1.Моля за потвърждение дали нашето разбиране за изчисляване на спада в
оборота на дружеството В за съответен месец през 2020г. спрямо същия месец
от 2019г. е коректен: оборота на дружеството В през месец х 2020г. се сравнява
със сбора на оборота на дружествата А, Б и В през месец х 2019г.
В другия случай - ако че спадът в оборота на фирмите се проверява от
подаваните Справка-декларации по ДДС, подавани в НАП, само на
дружеството В, то оборота на дружество B за съответния месец за 2019г. е
много по-нисък от този на дружество В за съответния месец през 2020 г.. Това
е в резултат на факта, че дружеството вече обединява и другите две дружества,
чиито обороти практически винаги са били по-големи от тези на дружество В.
Считаме, че по този начин се изкривява резултата.

74.

28.07.2020 г.

2.Моля за разяснение в този случай какъв ще е източника на информация за
финансовите данни на дружеството В за извършване на техническа оценка на
проектното предложение. През годината на обединяването (2019г.)
Дружеството В има задължение да подаде Годишна данъчна декларация в 1месечен срок от датата на вливането на дружествата А и Б, да плати данъците,
но няма задължение да представя отчети някъде. В този смисъл дружествата А
и Б не са подавали отчети към НСИ и НАП, а само дружеството В е подало
годишна данъчна декларация, в която са включени и разходите на дружествата
А и Б.
Здравейте,
Отчетените разходи за възнаграждение по договор за управление (приравнен
на трудовите) и дължимите по тях осигуровки за периода от 01.02.2020г. до

2. По отношение на изискването за кандидатите да са реализирали оборот за
2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв. (критерий 4 от т.11.1. на
Условията за кандидатстване) източник на проверка ще бъде Годишната
данъчна декларация за 2019 г. на Дружество В, подадена след датата на
вливането на дружествата А и Б.
По отношение на Критериите за техническа и финансова оценка източник на
проверка ще бъдат данните от Отчета на приходите и разходи за 2019 г. на
Дружество В. По отношение на данните за 2018 г. ще се ползват данните от
ОПР и на трите дружества.
За повече информация може да се запознаете с разяснения на въпроси 67 и 73.

Разходите за възнаграждение по договор за управление и дължимите по тях
осигуровки попадат в рамките на бюджетно перо „Разходи за персонал (вкл.
разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски
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подаване на проектното предложение и след това,
допустимите за финансиране по настоящата процедура?

Разяснения от УО

вклюват ли се в

за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди
01.07.2020 г.“ и са допустими за финансиране по настоящата процедура.
За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до
размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г.

75.

76.

29.07.2020 г.

29.07.2020 г.

Здравейте.
Бихме желали да кандидатстваме по процедурата, но ние сме Сдружение с
нестопанска цел регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска
цел. Може ли да кандидатстваме? Виждам,че изискването е кандидатите да са
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите.

Здравейте,
Бих искала да задам следния въпрос:
Един от критериите за допустимост на кандидатите е те да имат минимум 2
приключени финансови години (2018 и 2019 г) преди датата на обявяване на
процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност. В
случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи
под 500 лв или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г към НСИ, същият ще се счита
за недопустим по процедурата.
Предприятие X (дружество-майка), e учредено през м.март 2018 като
Акционерно дружество. За 2018 година дружеството не отчита приходи, а само
разходи в размер над 500 лв (35 хил.лв) и съответно не е подало Декларация
за предприятие с приходи и разходи под 500 лв или съответно без дейност.
Същото е подало в НСИ само индивидуален отчет, в който няма приходи, но е
изготвило консолидиран отчет, публикуван в Търговския регистър, от където
е видно, че има консолидирани приходи.

Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност
през 2018 и 2019 г. в случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с
приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към
НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

Юридически лица, които не отговарят на горепосоченото изискване, са
недопустими кандидати по настоящата процедура.

В случай че предприятието-кандидат е подало Годишен отчет за дейността, от
който е видно, че предприятието-кандидат е генерирало приходи и/или е
направило разходи, то изискването за извършване на стопанска дейност за
съответната година ще бъде счетено за изпълнено.
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През м.февруари 2019 год. в Търговския регистър е вписано преобразуване
чрез вливане на две дъщерни компании Y и Z (преобразуващи се дружества)
в дружеството-майка X(приемащо дружество), в резултат на което цялото
имущество, права и задължения на преобразуващите се дружества Y и Z
преминават към приемащото дружество X, а те се прекратяват без ликвидация.
Приходите на предприятие Х за 2019 година са 11 млн.лв.
Допустимо ли е предприятие Х до процедурата след като e учредено през 2018
год, има само разходи за 2018 год (над 500 лв) по индивидуален отчет, а през
2019 година става правоприемник на 2 преобразуващи се дружества и
реализира оборот от 11 млн лв?
Дружеството ни ЕАД е регистрирано в ТР със 100 % акции на Министерство
- държавни акции.Допустими ли сме за кандидатстване за помощ на средни
предприятия,след като отговаряме на всички други критерии.
Благодаря!

Разяснения от УО

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.
Съгласно посоченото, визираното търговско дружество е голямо предприятие
и е недопустим кандидат по настоящата процедура.

78.

29.07.2020 г.

Въпрос
Моля , за Вашето становище относно определяне на категорията на
Предприятие А – кандидат

В запитването не е налична достатъчно информация и документация, от която
да се заключи категорично наличие или не на свързаност между предприятие
А, от една страна и предприятия Б, В и Г, от друга страна.

Предприятие А
ЕИК:160 ХХХ ХХХ
Собственост -Физическо лице 1–И. П.: 100%

Моля, запознайте се подробно с изискванията на чл.3 и чл.4 от Закона за
малките и средните предприятия (ЗМСП), както и с Указания за попълване на

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
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Персонал 238 души
Оборот: 13.4 млн. лв.
Активи: 15.5 млн. лв.
КИД-2008 код 56.10 Дейности на ресторанти и Заведения за бързо обслужване

Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия (част от Приложение 1 към Условията за
кандидатстване).

Предприятие Б
ЕИК:160 ХХХ ХХХ
Собственост -Физическо лице 1–И. П.: 100%
Персонал -55 души
Оборот: 2.5 млн. лв.
Активи: 4 млн. лв.
КИД-2008 код 01.24- отглеждане на семкови и костилкови плодове
Предприятие В
ЕИК:160 ХХХ ХХХ
Собственост-Физическо лице 1–И. П.: 100%
Персонал 80 души
Оборот: 3.2 млн. лв.
Активи: 6 млн. лв. КИД-2008 код 01.24- отглеждане на семкови и костилкови
плодове
Предприятие Г – ЗП И. П. /Регистрирано физическо лице земеделски
производител/
БУЛСТАТ 115 ХХХ ХХХ
Собственост-Физическо лице 1 –И. П.: 100%
Персонал 17 души
Оборот: 1,3 млн. лв.
Активи: 1,7 млн. лв.
КИД-2008 код 01.46- отглеждане на свине

Според чл. 4, ал. 8 във връзка с чл. 4, ал. 5 от ЗМСП две предприятия са
свързани, когато физическото лице или група от физически лица, които
действат съвместно, притежава/т повече от 50% от капитала (броя на гласовете
в общото събрание) на двете предприятия и тези предприятия извършват
своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или вертикално
свързани пазари.
Видно от запитването и чл. 4, ал. 8 във връзка с чл. 4, ал. 5 от ЗМСП единствено
предприятия Б и В могат категорично да се считат за свързани помежду си, тъй
като са собственост на едно и също физическо лице и оперират на един и същ
пазар.
Допълнително, за да се установи свързаност между предприятие А и някое от
останалите дружества следва да се прецени доколко стоките и услугите,
предоставяни от някое от дружествата са непосредствено предшестващи или
следващи съответния продуктов пазар по веригата производство –
разпределение, на който оперира дружество А и ако посоченото е така, то ще
се счита, че тези предприятия оперират на вертикално свързани пазари и ще
може да се приемат за свързани.
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Собствеността на всички дружества е на едно физическо лице.
При определяне на категорията на Предприятие А кандидат по процедура за
подпомагане , при попълване на декларация по ЗМСП и определяне на
категорията на предприятието ,следва ли да се приложи чл. 4, ал. 8 , според
който - Предприятия, осъществяващи помежду си някое от отношенията по
чл.4 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.
Въз основа на изложената информация следва ли да се приеме, че съгласно
Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), Предприятие А е
независимо предприятие , тъй като не извършва своята дейност или част от нея
на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари.

Разяснения от УО

