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Дата на разясненията от УО: 24 Февруари 2021 г.
1.

22.02.2021 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“:
1. Според Приложение 6, в т.5 на Формуляра за кандидатстване,
поле „Получена помощ съгласно „Временна рамка за мерки за
държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на
сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ следва да се попълнят
получени помощи. Попадат ли в обхвата на Временната рамка
егрполучени помощи по следните процедури:
- BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“;
- BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП,
засегнати от временните противоепидемични мерки“ (подкрепа
чрез НАП);
- „Запази ме” съгласно ПМС 325/26.11.2020г. на АЗ и ОП РЧР;
- Така наречената мярка „60/40” по реда на ПМС № 55/2020 г.,
ПМС № 151/2020г. и № 278 от 12.10.2020 г. на АЗ и ОП РЧР?
2. Ако отговора е положителен, то как следва да се опише във
формуляра за кандидатстване конкретни разходи и точни суми по
гореописните процедури, ако отчитането по тях все още НЕ Е
осъществено?
3. Ако дружеството кандидат е ползвало помощи по гореописните
процедури, получените помощи ще бъдат ли приспаднати от
бюджета на настоящата процедура при положение, че ще се

1. Следните процедури попадат в обхвата 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. и следва да се посочат
(ако е приложимо) в Декларация, че кандидатът е запознат с Условията
за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), т. III на
Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“ или 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“.
Полето е приложимо, в случай че в т. 6 „Е-Декларации“, РАЗДЕЛ 4
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ДАННИ, т. III, от падащото меню,
предприятието-кандидат е избрало опцията „Декларирам, че съм
получавал помощ, която съм описал в т. 5 от ФК“:
- BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“;
- BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни
превози, за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“;
- BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП,
засегнати от временните противоепидемични мерки“ (подкрепа чрез
НАП);
- схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта
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покриват други разходи ?
4. Ако дружеството кандидат е ползвало/ползва помощи за
персонал по трудови договори в гореописаните процедури, то
разход за възнаграждения на Управител по Договор за управление и
контрол допустим разход ли е по настоящата процедура, ако за този
разход не е получавана помощ ?

(съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г. и ПМС №
278 от 12.10.2020 г.)

С уважение

Следва да имате предвид, че за получаването на помощ по всяка една от
горепосочените мерки се подава заявление, като кандидатите следва да
са запознати с изискванията, правилата (вкл. тези за държавни помощи)
на всяка една отделна мярка, като коректното попълване на
приложимите документи е отговорност на кандидата.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ по схема „Запази ме” е
под формата на „минимална помощ“ - попада в обхвата на Регламент
(ЕС) № 1407/2013 и не следва да се декларира.

2. Следва да имате предвид, че помощта се счита за получена от датата
на влизане в сила на акта, въз основа на който помощта се предоставя на
получателя (договор за предоставяне на безвъзмездна помощ, Заповед
или др. п.), като кандидатите следва да опишат в Декларацията, че
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), т. III на Раздел 4 „Декларация за
финансовите данни“ или 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“ (полето е приложимо, в
случай че в т. 6 „Е-Декларации“, РАЗДЕЛ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ФИНАНСОВИТЕ ДАННИ, т. III, от падащото меню, предприятиетокандидат е избрало опцията „Декларирам, че съм получавал помощ,
която съм описал в т. 5 от ФК“), наличната към момента на
кандидатстване информация съгласно актовете, въз основа на които
помощите се предоставят на получателя и др. приложима документация
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по съответната мярка.
3. Условията за кандидатстване НЕ предвиждат механизъм за
приспадане на вече получена помощ за оборотен капитал по друга
процедура. Съгласно Условията за кандидатстване оценителната
комисия служебно ще намали до максимално допустимия размер
безвъзмездната финансова помощ, в случай че кандидат е получавал
държавна помощ съгласно „Временната рамка за мерки за държавна
помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен
взрив от COVID-19“, която, заедно с помощта, за която се кандидатства
по настоящата процедура, надхвърля левовата равностойност на 1 800
000 евро1. В тази връзка, максимално допустимата за всеки кандидат
стойност на безвъзмездната финансова помощ (за която може да
кандидатства), в размер на 50 000 лв., заедно с максимално допустимия
интензитет до 100%, предварително са заложени от УО на ОПИК (за
улеснение на кандидатите) в т. 4. „Бюджет“ от Формуляра за
кандидатстване, в бюджетен ред 1./1.1. „Разходи за оборотен капитал“ .
Предмет на проверка, преди сключване на административния договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще бъде и
обстоятелството дали кандидатът не е получил държавна помощ
съгласно „Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“,
която, заедно с помощта, за която се кандидатства, надхвърля левовата
равностойност на 1 800 000 евро.
Управляващият орган издава мотивирано решение, с което отказва
предоставянето на безвъзмездна помощ по отношение на проектно

1

или на 270 000 EUR на предприятие, извършващо дейност в сектора на рибарството и аквакултурите Съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45)
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предложение, при което държавната помощ е недопустима или се
надхвърля прагът на допустимата държавна помощ.
4. Недопустими по настоящата процедура са разходи за персонал при
кандидати, които са получили публично финансиране2 за персонал
(независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на
предприятието) през периода на допустимост на разходите (след
01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта). Посоченото
ограничение включва и разходите за възнагражденията на Управител по
Договор за управление и контрол.

2.

22.02.2021 г.

Здравейте,
Може ли разяснение към коя година се декларира статута на
дружеството по ЗМСП – 2019г. или 2020г. при условие, че
дружеството вече е приключило 2020г. и е подало своите
финансови
отчети
към
НСИ.
В Закона за малки и средни предприятия е записано „Чл. 4б. ( Нов ДВ, бр. 59 от 2006 г.) (1) Данните по чл. 3 се определят на базата на
предходната финансова година.“ , което означава предходна
финансова година за дружеството ли или на ниво държава ?

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие
съгласно Закона за малките и средни предприятия. В случай че към
момента на кандидатстване дружеството вече е приключило 2020 г. и е
подало своите отчети към НСИ, то при определяне на категорията на
предприятието следва да се вземат предвид данните по чл. 3 и
възможните хипотези по чл. 4 от ЗМСП през последните две
последователни/приключени финансови години (в конкретния случай
това са 2019 и 2020 г.).
Допустимата по процедурата категория на предприятието се попълва от
кандидата в т. 1. „Данни за кандидата” във Формуляра за
кандидатстване.
Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията малко
предприятие като попълнят и представят Декларация за

В рамките на схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г. и др.), схема за заетост по чл.51, ал.1 от
ЗНЗ, операции на ОПРЧР за изплащане на компенсации за запазване на заетостта, както и за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др. Ограничението не включва
разходи за персонал по процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК.
2
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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.

3.

22.02.2021 г.

Здравейте,
По процедурата не са допустими предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008
(Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност
10 „Производство на хранителни продукти” с оглед избягване на
припокриването на интервенциите между Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020.
Малко предприятие с КИД 10.3 „Преработка и консервиране на
плодове и зеленчуци, без готови ястия”, което е регистрирано в
градска агломерация, а не селска община, може ли да кандидатства
по процедурата?

4.

22.02.2021 г.

Здравейте,
допустими ли са кандидати със седалище и място на изпълнение на
проекта в селски район, но не попадащи в забранителните кодове
съгласно УК.
Предварително ви благодаря!

Недопустими
по
настоящата
процедура
са
предприятия,
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която
съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в код на икономическа
дейност 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без
готови ястия”, независимо от мястото на седалището и адреса на
управление на предприятието-кандидат и/или мястото на
изпълнение на проекта.
По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само
за основната си икономическа дейност, съответно недопустими са
кандидати с код на основна икономическа дейност, попадаща в 10.3
„Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”.
Условията за кандидатстване по настоящата процедура НЕ съдържат
ограничение пред допустимите кандидати (малки предприятия),
регистрирани на територията на населено място, попадащо в община на
територията на селските райони в Република България, да
кандидатстват за подкрепа по настоящата процедура при спазване на
всички останали критерии, изисквания и ограничения.
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5.

22.02.2021 г.

Здравейте,
съгласно т. 16. Приложим режим на минимални/държавни помощи
от Условията за кандидатстване сте посочили, че "Безвъзмездната
финансова помощ по процедурата може да се натрупва с друга
помощ по раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна
помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния
епидемичен взрив от COVID-19“, ако установимите разходи са
различни".

Недопустими по настоящата процедура са разходи за персонал при
кандидати, които са получили публично финансиране3 за персонал
(независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на
предприятието) през периода на допустимост на разходите (след
01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта).
В случай че визираните в запитването разходи за възнаграждения
попадат в горепосоченото ограничение, то те са недопустими за
финансиране по настоящата процедура. Обръщаме внимание, че
ограничението не включва разходи за персонал по процедури за
осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК.

Моля за тълкуване на думата "различен".
Означава ли това, че ако преди сключване на договор по
настоящата процедура вече сме били отчели разходи за заплати на
Посоченото не ограничава тези кандидати да кандидатстват по
лицето Х по друга процедура от „Временната рамка за мерки за
настоящата процедура за друг вид допустими разходи, различни от
държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на
разходи за възнаграждения.
сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ за периода февруариюни 2020 г., то разходи за заплати за същото лице ще се считат за
"различни", ако по настоящата процедура отчетем такива разходи за
периода юли-декември 2020 г.? Или за "различни разходи" ще се
считат разходи за заплати за друго лице или дори в този пример
няма да могат въобще да бъдат отчетени разходи за заплати?
6.

22.02.2021 г.

Здравейте,
Бих искала да попитам следното - възнамеряваме да отчетем
разходи за само за електроенергия за перода от 01.03.2020 до
31.12.2020г. на стойност от 50000 лв. Нужно ли е да се провежда
процедура за избор на изпълнител при положение, че тези разходи

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

3

В рамките на схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г. и др.), схема за заетост по чл.51, ал.1 от
ЗНЗ, операции на ОПРЧР за изплащане на компенсации за запазване на заетостта, както и за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др. Ограничението не включва
разходи за персонал по процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК.
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са направени вече?

от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и
указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по
настоящата процедура.
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 (30 000 лв. за
доставки и услуги) като не може да бъдат предявявани разходи в поголям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен
предмет. 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.
За повече подробности за реда на избор на изпълнител, моля, запознайте
се с Условията за изпълнение по настоящата процедура.

7.

22.02.2021 г.

Здравейте, във връзка с процедура BG16RFOP002-2.089
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“
имам следните въпроси:
1. Могат ли свързаните предприятия на един кандидат също да
кандидатстват по настоящата процедура?
2. Ако кандидатът е отчитал като разход работни заплати по
процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И
МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА

1. Условията за кандидатстване по настоящата процедура НЕ съдържат
ограничение повече от едно свързани предприятия да кандидатстват за
подкрепа при спазване на всички приложими критерии и ограничения.
2. Да, допустимо е. 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 заплати), но не могат да отчитат разходи,
подкрепени с разходооправдателни документи, които веднъж вече са
били финансирани по предишна процедура.
3. Недопустими по настоящата процедура са разходи за персонал при
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ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА
COVID-19“, при евентуално одобрение, може ли да отчете като
разход по настоящата процедура работни заплати (за месеците,
които не поисквал БФП до момента).
3. Ако кандидатът е получил финансиране по програма „Запази ме”
към АЗ, ще може ли при одобрение да заложи работните заплати на
служителите като разход по настоящата процедура.
4. Ако на бенефициент по настоящата процедура му бъдат признати
разходи под 50 000 лева, ще му бъде ли отказана цялата финансова
помощ?

кандидати, които са получили публично финансиране (вкл. по мярка
„Запази ме“) за персонал (независимо дали финансирането е за част от
или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост
на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на
проекта).

Благодаря предварително!
8.

9.

22.02.2021 г.

22.02.2021 г.

4. Във връзка с прилагане на опростен вариант на разходите по
процедурата (Еднократна сума), в случай че договорените резултати не
се изпълнят или се изпълнят частично, допустимите разходи за
дейността са равни на 0.00 лв. и безвъзмездна финансова помощ не се
изплаща, независимо от постигнатото частично изпълнение (ако има
такова).

Здравейте, моля за следното разяснение:
Предприятие осъществява търговска дейност в продължение на
шест години и има приключени 2018 и 2019 г. През 2020 г. променя
правно-организационната си форма от ООД в АД при условията на
универсално правоприемство - акционерното дружество става
приобретател на всички права, задължения и фактически
отношения на дружеството с ограничена отговорност. Тази промяна
е надлежно обявена в Търговския регистър, при което се променя
единният идентификационен код.
Допустим кандидат ли е акционерното дружество - приобретател,
съгласно описаното по-горе?

Съгласно представената от Вас информация би следвало кандидат по
процедурата да е търговското дружество АД – универсален
правоприемник на старото ООД, в случай че е налице универсално
правоприемство и същото е прекратено без ликвидация.

Здравейте,

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна
финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на
икономическа дейност, свързана с производството, обработката и
продажбата на тютюн и тютюневи изделия съгласно чл.3, ал.3 на

Представлявам търговско дружество с основна дейност търговия на
едро с хранителни стоки. Дружеството е регистрирарно с основна

При условие че към момента на кандидатстване, процедурата по
прехвърляне вече е приключила и посоченото обстоятелство е отразено
в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (Единния портал за
заявяване на електронни административни услуги), кандидатът е
допустим и не следва да представя допълнителни документи извън тези,
посочени в Условията за кандидатстване, като в случай на нужда от
допълнителни разяснения, Оценителната комисия си запазва правото да
изисква допълнителни документи/информация.
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дейност по НКИД с код 46.39 „Неспециализирана търговия на едро
с хранителни стоки, напитки и тютюневи изеделия“.

Регламент (ЕС) № 1301/2013.

В ГФО за 2018, 2019 и 2020г. и към НСИ, и към НАП оборотът на
фирмата е посочен по код 46.39 „Неспециализирана търговия на
едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, но
всъщност приходите на дружеството са формирани само от
търговия на едро с хранителни стоки, като и за трите години няма
регистрирани продажби на тютюн/тютюневи изделия.
В тази връзка предвид изискванията по т.6 от Раздел 11.2 Критерии
за недопустимост на кандидатите от публикуваните УСЛОВИЯ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG16RFOP002-2.089, моля за
разяснения дали представляваното от мен дружество е допустим
кандидат по процедурата при положение, че дейността не включва
продажба на тютюн/тютюневи изделия и няма да кандидатства за
финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
Ако отговорът е, че дружеството е допустим кандидат по
процедурата, моля да разясните какви документи следва да
приложим, за да покажем, че основната дейност и оборотът на
фирмата не включват търговия с тютюн/тютюневи изделия и че
дружеството не кандидатства за финансиране на дейности по
търговия с тютюн/тютюневи изделия.
Поздрави,

На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа
за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12
„Производство на тютюневи изделия“, код на икономическа дейност
46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на
дребно с тютюневи изделия“.
Недопустими са и предприятия, заявяващи подкрепа за кодове на
икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни
стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със
зърно, семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана
търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и
47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че
кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с
тютюн/тютюневи изделия. До кандидатите, развиващи икономическа
дейност в тези кодове, ще бъдат изпращани уведомления за установени
нередовности от Оценителната комисия, в които следва да предоставят
разяснения в свободен текст, утвърдени от лице, което е официален
представляващ на кандидата и е вписан като такъв в ТР и Регистъра на
ЮЛНЦ, в които да опишат, че не извършват дейности по търговия с
тютюн/тютюневи изделия. В случай, че кандидатът се представлява
само заедно от две или повече лица, разяснението трябва да бъде
подписано от всички официални представляващи на кандидата, вписани
в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ.
В допълнение, следва да имате предвид, че когато кандидатът
упражнява едновременно дейност в нeдопустими сектори и в допустими
сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ се предоставя
само за дейностите в допустимите сектори като кандидатът
9
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(бенефициентът) следва да води отделна счетоводна отчетност по
отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с
всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че
дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната
помощ, предоставена по настоящата процедура

10.

22.02.2021 г.

Здравейте,
В Приложение 1 - ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ КАНДИДАТЪТ Е
ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И
УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, раздел 4 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ФИНАНСОВИТЕ ДАННИ, III в таблицата за получена помощ
описват ли се всички суми получени съгласно „Временната рамка
за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в
условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ или само
тези, които надхвърлят левовата равностойност на 1 800 000 евро
или 270 000 EUR ?
Поздрави!

11.

22.02.2021 г.

Въпросът ни е свързан с т. 16 "Приложим режим на
минимални/държавни помощи" в Условията за кандидатстване по
Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за
малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19", съгласно
която "В случай, че след подаване на проектното предложение
настъпи промяна по отношение на получената държавна помощ
съгласно Временната рамка, кандидатът следва да уведоми писмено
УО в срок от 5 работни дни". Това означава ли, че предприятията,
които са кандидатствали и одобрени по ПРОЕКТ BG05M9OP001-

В Декларацията, че кандидатът е запознат с Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), т. III на
Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“ или 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“
(в зависимост от избрания начин на подаване на проектното
предложение),кандидатите следва да посочат поотделно информация
относно всяка една отделна държавна помощ, получена съгласно
„Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“,
независимо от стойността на помощта.
В случай че след подаване на проектното предложение настъпи промяна
в декларираните данни в таблицата по т. III на Раздел 4 „Декларация за
финансовите данни“ от Приложение 1, или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на
Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на
подаване на проектното предложение), кандидатът следва да уведоми
Оценителната комисия и да изпрати нова Декларация (с попълнени
актуални данни) в срок от 5 (пет) работни дни посредством модул
„Комуникация с УО“ в ИСУН 2020.
Условията за кандидатстване не предвиждат ограничение от
горепосоченото изискване, като УО обръща внимание, че отговорност
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1.104-001 „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В
ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19", трябва всеки път,
когато получат плащане от Агенцията по заетостта, да подават
Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение - Приложение 1, в срок
от пет работни дни от получаването й?

на всеки кандидат е да следи държавната помощ, получена съгласно
„Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“
(Временната рамка), заедно с помощта, за която се кандидатства по
настоящата процедура, да не надхвърлят левовата равностойност на 1
800 000 евро (или на 270 000 EUR на предприятие, извършващо
дейност в сектора на рибарството и аквакултурите Съгласно
определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 717/2014 на
Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014
г., стр. 45)).

Тъй като характерът на посочената програма е такъв, че не може да
се определи конкретната стойност на цялата сума, която
конкретното предприятие би получило по нея, защото тя се
изплаща за всеки конкретен месец съобразно това дали наетите
работници/служители по трудов договор преди 13.03.2020г. имат
пълен работен месец. Това ще постави дружествата, одобрени по
тази програма, всеки месец да подават нови декларации, докато не
приключи и последното плащане по нея.

12.

22.02.2021 г.

Здравейте,
на по-късен етап ли ще бъдат искани декларациите за вида на
предприятието и свързаните предприятия или партньори, понеже
липсваше възможност за качване в системата?
Благодаря!

Предмет на проверка, преди сключване на административния договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще бъде и
обстоятелството дали кандидатът не е получил държавна помощ
съгласно Временната рамка, която, заедно с помощта, за която се
кандидатства, надхвърля левовата равностойност на 1 800 000 евро (или
на 270 000 EUR на предприятие, извършващо дейност в сектора на
рибарството и аквакултурите). Управляващият орган издава мотивирано
решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна помощ по
отношение на проектно предложение, при което държавната помощ е
недопустима или се надхвърля прагът на допустимата държавна помощ
На етап кандидатстване не се изисква представянето на Декларация за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия – попълнена по образец (Приложение 10).
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 10) и
Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава
11
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Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение
10.1) – ако е приложима, се изискват да бъдат предоставени чрез покана
до одобрените кандидати, преди сключване на административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
процедурата.

13.

22.02.2021 г.

Здравейте,
С…. ООД е малко предприятие с оборот над 500 000лв. за 2019г и
със реален спад в приходите от продажби за 2020 от над 20%
спрямо същите периоди на 2019. Код на основна икономическа
дейност по КИД-2008 е 10.39.
Моля за вашият отговор дали е допустима фирмата за подпомагане
по тази процедура
С уважение

14.

22.02.2021 г.

Недопустими
по
настоящата
процедура
са
предприятия,
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която
съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в код на икономическа
дейност 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без
готови ястия”. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват
подкрепа само за основната си икономическа дейност, съответно
недопустими са кандидати с код на основна икономическа дейност,
попадаща в 10.39 „Преработка и консервиране на други плодове и
зеленчуци, без готови ястия”.

Допустими кандидати ли са микро предприятия (до 10 човека) с В запитването не е налична достатъчна информация за предоставяне на
оборот над 500 000 лв.?
категорично становище.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие
съгласно Закона за малките и средни предприятия, съответно
микропредприятията (съгласно ЗМСП) са недопустими кандидати,
независимо от размера на оборота за 2019 г.

15.

22.02.2021 г.

Уважаеми
г-жо/г-не, В запитването не е налична достатъчна информация за предоставяне на
Относно процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки категорично становище.
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
Условията за кандидатстване по настоящата процедура НЕ съдържат
икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
ограничение две и повече предприятия с един и същ собственик на
капитала (физическо лице) да кандидатстват за подкрепа при спазване
Фирма Х(КИД 86.23) и фирма У(КИД 46.46) са притежание на един
12
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и същи собственик (физическо лице), но оперират на различни на всички приложими критерии и ограничения.
пазари
и
са
с
различни
дейности.
При определянето на категорията на предприятието-кандидат следва да
Може ли, двете фирми да кандидатстват поотделно по
бъдат отчетени всички отношения на свързаност и/или партньорство,
процедурата?
съгласно
чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП през последните две
последователни/приключени финансови години на предприятията.
С уважение,
16.

17.

22.02.2021 г.

22.02.2021 г.

Здравейте,
допустим ли е кандидат с персонал под 10 души, но с реализиран
оборот над 500 000 лв. през 2019 г.
Предварително Ви благодаря!

В запитването не е налична достатъчна информация за предоставяне на
категорично становище.

Уважаеми Управляващи Органи,

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие
съгласно Закона за малките и средни предприятия, съответно
микропредприятията (съгласно ЗМСП) са недопустими кандидати,
независимо от размера на оборота за 2019 г.

Ние сме микро предприятие съгласно Закона за малки и средни
предприятия, с общ оборот над 500 хил. лева за 2019г. Получихме
безвъзмездна финансова помощ по мярка BG16RFOP 002-2.073
"Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията на COVID 19" в размер
на 10 000лв., които са крайно недостатъчни за преодоляване на
последствията от пандемията. При настоящата мярка BG16RFOP
002-2.089 в условията за кандидатстване са изключени микро
предприятия.
Имаме ли право да участваме в настояща процедура, като се има
предвид, че отговаряме на останалите критерии за подбор?

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие
съгласно Закона за малките и средни предприятия, съответно
микропредприятията (съгласно ЗМСП) са недопустими кандидати,
независимо от размера на оборота за 2019 г.
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18.

22.02.2021 г.

Здравейте!

Условията за кандидатстване по настоящата процедура НЕ съдържат
ограничение бенефициентите по процедура BG16RFOP002-2.073
"Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията на COVID 19" да
кандидатстват и по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ при спазване на
всички приложими критерии, изисквания и ограничения по настоящата
процедура.

Във връзка с обявената процедура, допустимо ли е едини същи
кандидат който отговаря и на услоията по процедура
BG16RFOP002-2.089 да кандидатства, като същата фирма е
получила помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 за сумата от 10
хил.лв.
Благодаря.
19.

22.02.2021 г.

здравейте,

Фирмата ни е регистрирана по ДДС. Трябва ли да подаваме
оборотна ведомост за 2019 и 2020 и Пояснителна информация към
Справката-декларация за ДДС.
избраните от нас месеци са март, април и ноември 2020.

Представянето на Оборотна ведомост за избраните три месеца от
2020/2021 г. (предхождащи месеца на кандидатстване) и
съответстващите им за 2019/2020 г., от които да е виден оборотът на
предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от
регистрация по ЗДДС, е приложимо само за предприятия, които
осъществяват икономическа дейност/и (основна или допълнителна),
която е освободена от регистрация по ЗДДС.
Представянето на Пояснителната информация към Справкатадекларация за ДДС е незадължителен документ, който се представя
само в следните случаи:
- когато кандидатът имат включени в клетка 11 от Справкатадекларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС
при внос;
- когато кандидатът има включени в клетка 19 от Справката-декларация
за ДДС данъчни основи на осъществени от предприятието освободени
вътреобщностни придобивания.
В случай че такава информация има включена в Справката-декларация
за ДДС за един или повече от избраните месеци от 2020/2021 г. и/или
14
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съответстващия/те му за 2019/2020 г. в Пояснителната информация се
представят данни отделно за всяка от посочените клетки за всеки от
месеците.

20.

22.02.2021 г.

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот
над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ имам следният въпрос:
В подадения от нас Годишен финансов отчет към НСИ за
2018 и 2019 г. е допусната техническа грешка чрез непосочване на
размера на начисления данък печалба в ОПР – ред 14200. Въпреки
това подадените данни в Данъчната декларация към НАП за 2018 и
2019 г. са коректни и верни, като данъкът е начислен и отразен в
Раздел „Данъчен финансов резултат” т. 14 (ред 1400) Полагащ се
корпоративен данък.
Допустимо ли е да предоставим за целите на коректното оценяване
и Данъчната декларация за 2018 г. и 2019 г., откъдето да е виден
начисленият размер на данък печалба?

Начинът на изчисляване на Критерий № 2. „Коефициент на разходите за
данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г.” от Раздел II.
„Критерии за техническа и финансова оценка” в Приложение 3
„Критерии и методология за оценка на проектните предложения”,
предвижда данните, необходими за изчисляване на коефициента, да се
извличат от Отчетите за приходите и разходите за 2018 г. и 2019 г.,
които се предоставят по служебен път чрез системата МониторСтат
(Информационна система за мониторинг на европейски и национални
стратегии и регионална политика), поддържана и управлявана от НСИ.
При необходимост от извършване на корекции във вече подаден
Годишен отчет за дейността, НСИ предоставя такава възможност до 30
септември след отчетната година.
След изтичане на законоустановения срок за коригиране на данни в
Информационна система „Бизнес статистика” - ИСБС (30 септември
след отчетната година, съгласно съвместната заповед между НСИ и
НАП), корекции са възможни при инициирани проверки и ревизии от
НАП или други оторизирани държавни институции, и след представяне
на ревизионен акт, с предписание за промени само в годишните
финансови отчети (Счетоводен баланс, ОПР, Собствен капитал,
Паричен поток, Справка за ДМА), като част от ГОД за съответната
година.
Следва да имате предвид, че не се допуска въвеждането на
допълнителни критерии за оценка или изменение на критериите по
време на провеждането на процедурата по оценка на постъпилите
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проектни предложения с изключение на случаите по чл. 26, ал. 7 от
ЗУСЕСИФ.
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