Указания във връзка с изпълнението на
административните договори за безвъзмездна финансова
помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за
средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“

Разходите, извършени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на
проектното предложение следва да са до размера на сумите в разпоредбата на
чл. 50, ал. 2, т.2 от ЗУСЕСИФ, с изключение на разходите за трудови
възнаграждения и разходите извършени при хипотезите на чл. 50, ал. 4 и ал. 5 от
ЗУСЕСИФ. Верифицирането на разходи в по-голям от нормативно установения
размер за извършени доставки или услуги с идентичен или сходен предмет за
посочения период е недопустимо.
След подаване на проектното предложение, изборът на изпълнител на
доставки или услуги следва да се извършва съгласно Глава четвърта, „Специални
правила за определяне на изпълнител от бенефициенти на безвъзмездна финансова
помощ“ от ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. Редът за избор на изпълнител е
задължителен за прилагане от бенефициентите след подаване на проектното
предложение. Редът по Глава четвърта от ЗУСЕСИФ не се прилага за разходите за
трудови възнаграждения.
Съгласно чл. 50, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, бенефициентите нямат задължение да провеждат
и процедури за избор с публична покана при придобиване или наемане на земя,
съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и при учредяване на
ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови
услуги, поради което реда за възлагане съгласно чл. 50, ал. 2, т.2 от ЗУСЕСИФ не
се прилага за извършване на разходи за наем.
Бенефициентите не провеждат процедура за избор с публична покана, когато
възлагането на поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или
други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити
по силата на закон или на административен акт. В този случай бенефициентът
уведомява управляващия орган в ИСУН 2020 с подаването на окончателен пакет
отчетни документи.
Когато общата стойност на направените разходи за доставки или услуги е под
законоустановените прагове визирани в разпоредбата на чл. 50, ал. 2, т. 2 от
ЗУСЕСИФ и са извършени в периода след подаване на проектното предложение до
приключване на изпълнението на проекта, същите следва да са извършени от
бенефициентите след проведен избор между най-малко две съпоставими оферти.
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Допустими са само извършени разходи на пазарни цени. В случай на
завишаване на извършените разходи, УО има право да извърши
допълнителна проверка и откаже верифицирането им.
В случай че бенефициентът предяви извършени разходи за доставки или услуги
с идентичен или сходен предмет, чиято обща стойност, обхваща периода преди
подаване на проектното предложение и периода след това и те сумарно надвишават
законоустановените прагове визирани в разпоредбата на чл. 50, ал. 2, т. 2 от
ЗУСЕСИФ, извършените доставки или услуги за периода от подаване на проектното
предложение до приключване на изпълнението на проекта, следва да са възложени
след провеждане на процедура за избор с публична покана. Процедурата се провежда
само за доставките или услугите за периода от подаване на проектното предложение
до приключване на изпълнението на проекта.
Режийни разходи (ток, вода, интернет, телефон, др.):
Предвид разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г., бенефициентите следва
да вземат под внимание, че за режийните разходи не съществува нормативно
изключение, което да изключва провеждането на публична покана за избор на
изпълнител по реда на чл. 50, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ. Бенефициентите не провеждат
процедура за избор с публична покана само в хипотезите описани в чл. 50, ал. 5 от
ЗУСЕСИФ.

Разходи за външните услуги, които се предоставят на абонаментен
принцип, въз основа на сключени дългосрочни договори (охрана,
счетоводни услуги, др.):
Предвид разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г., бенефициентите следва
да вземат под внимание, че за услугите предоставяни на абонаментен принцип също
не съществува нормативно изключение, поради което в случаите на чл. 50, ал. 2, т.
2 от ЗУСЕСИФ следва да се проведе публична покана за избор на изпълнител.
ВАЖНО! „Идентичност“ е налице при пълно покриване (еднотипност) на дейности
(услуги–доставки).
Установяването на „сходство“ подлежи на преценка за всеки конкретен случай.
Тя следва да се направи въз основа на функционалната и/или систематичната
свързаност между дейностите (услуги/доставки), които бенефициентът възлага.
Подобна преценка се основава на това доколко се удовлетворяват еднакви или сходни
потребности, дали за всеки конкретен предмет на възлагане потенциалните
изпълнители трябва да отговарят на едни и същи изисквания, дали са необходими
идентични специфични способи, технически средства, специалисти, дали е налице
реална конкуренция и дали възлаганите дейности (услуги–доставки) могат да бъдат
изпълнени от едни и същи стопански субекти.

