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Дата на разясненията от УО: 1 Март 2021 г.
21.

23.02.2021 г.

Здравейте,
Получена финансова помощ по Схема за набиране на заявления за
подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за
МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ и
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 20142020“., считат ли се за получена помощ съгласно „Временната рамка
за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията
на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ ?

22.

23.02.2021 г.

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с публикувана на 19.02.2021 година процедура бихме
искали да попитаме:
Трябва ли да подаваме дзекларация за малки и средни предприятия?
Ако имаме оборот над 500 000 лева, но имаме под 10 човека
средносписъчен брой на персонала сме в категория микро
предприятие, но то не е ли също малко предприятие, защото по закон
са малки и средни и следователно микро предприятията са вид малки
предприятия? Моля за по подробни разяснения относно
допустимостта.
С уважение,

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

В запитването не е налична достатъчна
предоставяне на категорично становище.

информация

за

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


годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв.,
1

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО
и/или


стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв..

От друга страна, в случай че стойностите и на двата финансови
критерия: годишен оборот и активи надвишат 3 900 000 лв. (всеки
поотделно),
но
са
под
19 500 000
лв.
за
две
последователни/приключени
финансови
години,
при
средносписъчен брой на персонала по-малък от 10 души, то
предприятието също се категоризира като малко.
Следва да имате предвид, че при изчислението на горепосочените
показатели се взимат предвид данните на предприятията-партньори
и свързаните предприятия съгласно чл.3 и чл.4 на ЗМСП.
Кандидати, които не отговарят на горепосочените критерии – вкл.
микропредприятията,
са
недопустими
кандидати
по
настоящата процедура.
В допълнение, относно подаването на Декларация за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия (Приложение 10), моля, запознайте се с разясненията
на УО на ОПИК по Въпрос 12.
23.

23.02.2021 г.

Уважеми Експерти,
Във връзка с публикувана на 19.02.2021 година процедура бихме
искали да попитаме:
В насоките няма достатъчно ясен начин за задаване на въпроси и
разяснение, като обвързването на задаването на въпроси от профили в
ИСУН. По този начин задължавате обществеността да се регистрира в
ИСУН, за да задава въпроси, което е ограничаващо и

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 10 (десет)
дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.
Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез
модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG16RFOP0022.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“. След като изберете настоящата процедура, следва да
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дискриминационно. А отговорите на въпросите ще ги публикувате на
страницата. Моля, да дадете имейл, на който да могат да се задават
въпроси. В тази връзка, докато няма открита възможност за задаване
на въпроси, би следвало да удължите срока за кандидатстване с
толкова дни с колкото е объркваща възможността за задаване на
въпроси и разяснения.
В недопустимите сектори сте написали - 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“. До тук е разбираемо, но в следващото изречение не е ясно, а
именно :
"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.", в частта в случай че кандидатстват за
финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
Моля за разяснение как примерно в код 47.11 „Търговия на дребно в
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и
тютюневи изделия, да отделя дейността си от финансиране на
дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия от търговия на
дребно с хранителни стоки и напитки, която попада в същия код?

натиснете бутона „Разяснения по процедурата“, който е ограден в
червено на скрийншота по-долу:

След като натиснете бутона „Разяснения по процедурата“ можете
да генерирате Вашето искане за разяснения, като натиснете бутона
„Искане за разяснение“, който е ограден в червено на скрийншота
по-долу:

Въпроса ми ако за 2019 имам код 47.11 „Търговия на дребно в
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и
тютюневи изделия, мога ли да кандидатствам и ако да как?
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С уважение,

За регистрацията в системата ИСУН 2020 се изисква единствено
Собствено име, Фамилия и имейл адрес на потребителя, като в
изискването за представяне на необходимите реквизити за
регистрация не се съдържа ограничаващ и/или дискриминационен
елемент. В тази връзка, не се предвижда изменение на Условията за
кандидатстване.
В допълнение, относно ограничението в процедурата да участват
предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа
дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на
тютюн и тютюневи изделия съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС)
№ 1301/2013. моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК
по Въпрос №9.
24.

23.02.2021 г.

Уважаеми Експерти,
Коефициента на рентабилност на EBITDA не би ли следвало и той да
се изчислява в проценти.
С уважение,

Коректният начин за изчислението на критерий 1.Коефициент на
рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. е посочен в раздел II.
Критерии за техническа и финансова оценка на Критериите и
методология за оценка на проектните предложения – Приложение
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3, като показателят НЕ се изчислява в проценти.

25.

23.02.2021 г.

Уважаеми госпожи и господа,
фирмата ни е малко предприятие съгласно ЗМСП за 2020 г., като 2019
г. и 2020 г. персонала е между 10 и 49 души - две последователни
години. За 2018 персонала е под 10 души и 2019 г. не сме със статут
малко предприятие, защото нямаме две последователни години 2019 г.
и 2018 г. - малко предприятие. Отговаряме на другите условия за
оборот над 500 000 лв. за 2019 г. и средномесечен спад от 20% за 3
избрани месеца от 2020 г., след м.02.2020 г. спрямо 2019 г.
Допустими ли сме за кандидатстване.

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

26.

23.02.2021 г.

Уважаеми господа,
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за
малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“, бих искала да
задам следните въпроси:
1. Допустимост на кандидата: цитирано изисквание "3) 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 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 ли да се смята, че допустими
са малки и микро- предприятия съгласно цитираната препоръка.
Минималният оборот от дейността за 2019г от 500,000лв отнася
предприятието като микро-предприятие по този критерий.

1. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№22.

2. Моля да потвърдите разбирането ни, че размера на безвъзмездната
финансова помощ е определен на точно 50,000лв и не зависи (не е %)
от размера на оперативните разходи на дружеството за последните 2

3. Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал
следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни
разходи на кандидатите.

2. Размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ за всеки
индивидуален проект е точно 50 000 лева, като не варира в
зависимост от размера на оперативните разходи на отделното
дружество. В тази връзка, стойността на заявената безвъзмездна
помощ е заложена от УО на ОПИК в т. 4 „Бюджет“ от Формуляра
за кандидатстване в бюджетен ред 1./1.1 „Разходи за оборотен
капитал“.
Размерът на Еднократната сума е определен по коректен,
справедлив и проверим метод на изчисление, основаващ се на
статистически данни или друга обективна информация, съгласно
чл. 67 (5), буква „а“, точка „i” от Регламент 1303/2013.
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финансови години - 2018 и 2019.

Доколкото посочените от Вас разходи за ремонт могат да бъдат
отнесени като текущ разход за външна услуга и не водят до
увеличаване на балансовата стойност на дълготраен материален
актив, биха се считали като допустими за финансиране при
спазването на всички останали условия за допустимост на
разходите. Следва да имате предвид, че недопустими са разходите
за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи.

3. Допустимост на разходите: оперативната програма осигурява
финансиране само за оперативни разходи, като в т.14.3 от указанията
са записани недопустимите разходи, сред които и разходи за
придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи.
Моля да дадете становище дали следния разход е допустим:
Дружеството разполага със собствен недвижим имот - офис, закупен
преди възникване на COVID-епидемията, като неговия план е бил той
да бъде реконструиран, оборудван и пригоден за ежедневните бизнесдейности на дружеството. С възникването на COVID-епидемията и
намаляването на приходите, дружеството не може да си позволи да
отдели средства за тези дейности. Допустимо ли е тези дейности да
бъдат извършени с част или цялата безвъзмездна помощ по
процедурата?
Към същия въпрос за допустимост на разходите: допустимо ли е
безвъзмездната помощ по процедурата да се използва за забавени
плащания по договори за наем и обслужване на наети
помещения/площи.
Благодаря предварително за разясненията.
С уважение,

Разходите за наем са допустими за финансиране по настоящата
процедура при спазване на всички приложими условия за
допустимост на разходите.
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
по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или
сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и
възнаграждения. Допълнително, за да са допустими направените
разходи, цената за тях следва да е пазарна. В случай на съмнение за
завишение на направените разходи от пазарните цени, УО си
запазва правото да извърши допълнителна проверка и да откаже
възстановяване на същите. Редът за избор на изпълнител съгласно
разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за
бенефициенти след подаване на проектното предложение. В случай
че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с
идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди
подаване на проектното предложение и периода след това,
надвишават регламентираните прагове, бенефициентът следва да
проведе избор на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се
провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от
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подаване на проектното
изпълнението на проекта.

27.

24.02.2021 г.

Здравейте!
По тази процедура може ли да кандидатстват и микро предприятия,
които отговарят на всички останали критерии? Ако не - предвижда ли
се подобна процедура и за микропредприятия? Ние сме такова, с
оборот 1 620 000 лв за 2019 г. и спад от над 80%.
Благодаря за съдействието!

28.

24.02.2021 г.

Здравейте,
във "Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID19" попадат ли средствата получени по "мярка 60/40" - ПМС55;
ПМС151; както и РМС429; BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез

предложение

до

приключване

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№22.
В допълнение, в рамките на средствата от първия транш, които се
очакват по линия на Инициативата на ЕК (REACT-EU) по ОПИК е
предвидено през първата половина на 2021 г. да бъдат обявени
процедури за хоризонтална подкрепа за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19 под
формата на оборотен капитал на МСП на стойност 211 379 100 лв.
Като част от процедурите по ОПИК, финансирани по линия на
REACT-EU, вече бе обявена настоящата процедура BG16RFOP0022.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“. С останалите средства от първия транш по линия на
Инициативата на ЕК (REACT-EU) ще бъде финансирана процедура
за оборотен капитал с цел преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19, насочена към предприятия
от всички икономически сектори, като конкретните параметри на
процедурата са в процес на разработване и уточняване. За актуална
информация – следете интернет страницата на УО на ОПИК
(www.opic.bg).
Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос 1,
т.1 и т.2.
В допълнение, следва да имате предвид, че подкрепата по проект
BG05M9OP001-1.104-0002
КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА
ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 по
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оборотен капитал за МСП, засегнати от временните
противоепидемични мерки“ по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020?

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 –
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, по който Агенция по заетостта е Конкретен
бенефициент, чиято цел е запазване на заетостта на работниците и
служителите в предприятията, осъществяващи икономическите
дейности в съответните сектори - хотелиерство и ресторантьорство,
транспорт и туризъм, конкретно посочени в приложението на РМС
№ 429/2020 г. (изм. и доп. с РМС 982/2020 г.) също попада 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.

Сумите по тях, които трябва да се включат, трябва да бъдат
изплатените такива към датата на подаване на проектното
предложение ли или както е вписано в т.3.1. параграф 22 г на
"рамката"- не по-късно от 31 декември 2020 г?
Благодаря предарително за вашите разяснения!

29.

24.02.2021 г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с настоящата процедура моля да дадете разяснения на
следните въпроси:
1. В случай, че кандидат е получил помощ по програмата 60/40 за м.
декември 2020г., допустими ли са разходите за заплати и осигуровки
за месеците февруари - ноември 2020г.?
2. В случай, че кандидат е получил финансиране по процедура
BG16RFOP002-2.073 и е отчел разходи за наем за месец август 2020,
допустим разход ли е наемът за месец ноември 2020, като за последния
кандидатът не е получил финансиране?
С уважение,

1. Недопустими по настоящата процедура са разходи за персонал
при кандидати, които са получили публично финансиране1 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). Следователно в описаната в запитването хипотеза по
настоящата процедура ще са недопустими за финансиране
разходите за персонал.
2. Да, допустимо е при спазване на всички приложими изисквания и
условия за допустимост на разходите по настоящата процедура.
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

1

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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допустими разходи (в случая разходи за наем), но не могат да
отчитат разходи, подкрепени с разходооправдателни документи,
които веднъж вече са били финансирани по предишна процедура.

30.

24.02.2021 г.

Допустим кандидат по процедура BG16RFOP002-2.089 ли е
дружество, което отговаря на всички критерии, но през 2020 год. има
промяна в правната форма по чл. 264 ТЗ от ООД в АД? Съответно има
нов ЕИК и е поело изцяло правата и задълженията на преобразуващото
дружество

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №8.

31.

24.02.2021 г.

Здравейте,
Допустим кандидат ли е дружество, което за 2017г. и 2018 г. попада в
категория „средно предприятие”, а през 2019 г. и 2020 г. е в категория
„малко предприятие” при счетоводно приключена 2020 г. към датата
на кандидатстване?

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

32.

24.02.2021 г.

Здравейте!
По тази процедура може ли да кандидатстват и микро предприятия,
които отговарят на всички останали критерии? Ако не - предвижда ли
се подобна процедура и за микропредприятия? Ние сме такова, с
оборот 1 620 000 лв за 2019 г. и спад от над 80%.

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№27.

33.

24.02.2021 г.

Благодаря за съдействието!
"Уважаеми дами и господа,
Допустими ли са по процедурата разходи за възнаграждения, вкл.
здравни и осигурителни вноски по:
- договори за управление
- граждански договори
Предварително благодаря!"

Разходите за възнаграждения по договор за управление
и
дължимите по тях осигуровки са допустими за финансиране по
настоящата процедура, при спазване на всички приложими условия
за допустимост на разходите.
Разходите на лица за извършване на определен вид дейност/услуга
по силата на сключен граждански договор представляват разходи за
външни услуги и са допустими за финансиране по настоящата
9
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процедура, при спазване на всички приложими условия за
допустимост на разходите.
Следва да имате предвид, че недопустими по настоящата процедура
са разходи за персонал при кандидати, които са получили публично
финансиране 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).

34.

24.02.2021 г.

Здравейте,
Нашата ТПК "…." гр. Видин получава помощ по мярката 60/40 в
момента.Допустимо ли е кандидатстването ни по Проекта за малки
предприятия с оборит над 500000лв.за преодоляването на икон. послл
от пандемията?
Поздрави
…..

Условията за кандидатстване по настоящата процедура НЕ
съдържат ограничение кандидати, които са получили публично
финансиране за персонал в рамките на схеми за изплащане на
компенсации за запазване на заетостта (например, т.нар. схема
„60/40“ съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г.), да кандидатстват за
подкрепа по настоящата процедура.
Следва да имате предвид обаче, че в такъв случай недопустими за
финансиране по настоящата процедура ще са разходи за персонал.
Посоченото не ограничава тези кандидати да кандидатстват по
настоящата процедура за друг вид допустими разходи, различни
от разходи за възнаграждения.

35.

24.02.2021 г.

Здравейте,
моля за разяснение на част от критериите за техническа и финансова
оценка при кандидатстване по програмата BG16RFOP002-2.089.
За определяне коефицента на рентабилност на EBITDA е посочено
като формула следното: стойността на общите приходи минус
стойността на общите разходи минус стойността на амортизациите,
разделени на стойността на нетните приходи.
Първият ми въпрос е не трябва ли знакът пред " стойност на

Коефициент на рентабилност на EBITDA = [Раздел А, т. I
“Приходи от оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, код
(15000) от приходната част на ОПР за съответната финансова
година минус (Раздел А, т. I “Разходи за оперативна дейност”,
ред „Общо за група I”, код (10000) от разходната част на ОПР за
съответната финансова година минус „Разходи за амортизация и
обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи”,
код (10410) от разходната част на ОПР за съответната
10
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амортизациите" да бъде плюс, а не минус. Знакът " плюс" ще анулира
влиянието на амортизациите върху рентабилността, което е правилния
подход. И втория въпрос - ако е минус, това означава, че от общите
приходи вадим веднъж амортизациите, като част от общите разходи и
втори път самостоятелно.
Ако втората хипотеза е истина, това би бил един доста странен
коефицент на рентабилност на приходите, а именно с двойно влияние
на амортизациите, които сами по себе си нямат отношение към
рентабилността.
Благодаря!

финансова година)] делено на ред „Нетни приходи от продажби“
от приходната част на ОПР за съответната година (код 15100).
Опростена формулата изглежда по следния начин: [стойността по
код 15000 минус (стойността по код 10000 минус стойността по
код 10410)] делено на стойността по код 15100.
Моля, обърнете внимание на наличните във формулата скоби.

36.

24.02.2021 г.

В т.14.3 Недопустими разходи на Условията за кандидатстване е
посочено:
" разходи за персонал при кандидати, които са получили публично
финансиране 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 дадено предприятие е получавало средства по мярката
60/40 или друго публично финансиране за персонал в периода от
01.02.2020 г. до края на 2020 г., допустимо ли е да отчита по тази
процедура разходи за персонал за 2021 г. ? Въпросът е обвързан с
условието, че предприятието няма получено публично финансиране за
персонал през 2021 г. за съответните месеци, които ще бъдат включени
в отчета на проекта по настоящата процедура.

В случай че едно предприятие е получило финансиране по т.нар
схема 60/40 (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г.) или друга схема за
изплащане на компенсации за запазване на заетостта, през периода
на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната
дата на изпълнение на проекта), то разходите за персонал са
недопустими за финансиране по настоящата процедура.

37.

24.02.2021 г.

Уважаема комисия,
във връзка с определяне категорията на предприятието моля за Вашия
експертен отговор:

В запитването не е налична достатъчна
предоставяне на категорично становище.

информация

за

Водещи при определянето на категория на предприятието са
11
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Дружество има:
- средносписъчен брой на персонала за 2019 и 2020 година 1 лице
- годишен оборот за 2019 г- 900 хил. лв. за 2020г.- 450 хил. лв.
- стойност на актива - 300 хил лв.

разпоредбите на Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

Моля да конкретизирате дружеството в коя категория предприятие
попада.

Критериите, дефиниращи различните категории предприятия са
записани в чл.3 и чл.4 на ЗМСП.

В случай че визираното в запитването предприятие е независимо, то
същото покрива изискванията за категория микропредприятие и е
недопустим кандидат по настоящата процедура.

Допълнително моля да посочите, за да отговаря на критерия малко
предприятие, едно дружество на какви условия трябва да отговаря!

Благодаря!
38.

24.02.2021 г.

Уважаеми Дами и Господа,
във връзка с процедура BG16RFOP002-2.089
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“, моля за отговор на следния въпрос:
1. Дружеството осъществява своята основна икономическа дейност в
един от допустимите по процедурата кодове на дейност, съгласно КИД
2008, попада в категория "малки" предприятия, има две приключени
финансови години, реализиран оборот за 2019 г. над 500 000 лв. и има
средноаритметичен спад в оборота за три избрани съгласно указанията
месеци от 2020 г. спрямо 2019 г. Дружеството има седалище и адрес на
управление, и извършва дейността си извън територията на общини
попадащи в селските райони в България.
В тази връзка, допустим кандидат ли сме по процедурата, в случай, че

На първо място необходимо е да се уточни, че разясненията по
настоящата процедура не могат да съдържат становище относно
качеството на проектното предложение. Окончателно решение
относно допустимостта на даден проект и кандидат ще бъде взето
от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще
разполага с цялата специфична информация относно проектното
предложение.
По настоящата процедура са налични следните няколко
ограничения, като в случай че предприятието-кандидат попада в
приложното поле на едно или повече от тях, то то е недопустим
кандидат по настоящата процедура:
- предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа
дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за
създаване на европейската общност (Приложение 4). Тук
преработката не е изрично включена, но е възможно визираната
12
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дружеството ни преработва суровини, които попадат в
ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ (Приложение 4 от УК), но крайният
продукт, който произвеждаме е извън обхвата на Приложение I?

във Вашето запитване дейност да попада в някое от останалите
ограничения, описани по-долу;

С уважение,

- предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за
преработка и/или маркетинг на горски продукти;
-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” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:














10.1 „Производство и преработка на месо; производство на
месни продукти, без готови ястия”;
10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни
животни, без готови ястия”;
10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци,
без готови ястия”;
10.4. „Производство на растителни и животински масла и
мазнини”;
10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и
нишестени продукти”;
10.81. „Производство на захар”;
10.83. „Преработка на кафе и чай”;
10.84. „Производство на хранителни подправки и
овкусители“;
10.91. „Производство на готови храни за животни”;
11.02. „Производство на вина от грозде”;
11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
11.06. „Производство на малц”.
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В случай че визираното в запитването предприятие-кандидат не
попада в нито едно от горепосочените ограничения, то би било
допустим кандидат при спазване на всички останали приложими
критерии и изисквания по настоящата процедура.
39.

24.02.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№22.

във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-2.089 - Подкрепа за
малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19 отправям
следното питане:
Допустими кандидати ли са по схемата предприятия, които имат
персонал под 10 човека и оборот минимум 500,000 лв., предвид
дефиницията за малко предприятие, дадена в 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)
• малко предприятие: предприятие с по-малко от 50 служители и с
годишен оборот или баланс, не по-голям от 10 милиона евро;
в която не е изрично дефинирано, че малките предприятия имат
персонал по-малко от 50 служители, но задължително над 10.
Можем ли да считаме, че предприятията с персонал под 10 човека и
които отговарят на всички останали условия, според Насоките за
кандидатстване, са малки предприятия - допустим кандидат.

40.

24.02.2021 г.

Благодаря Ви предварително!
Уважаеми Дами и Господа,
моля, за Вашият отговор на следния въпрос по процедура

В случай че един от представляващите на предприятието-кандидат
е починал и това обстоятелство не е вписано в ТР и РЮЛНЦ към
датата на кандидатстване, към Формуляра за кандидатстване следва
14
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BG16RFOP002-2.089
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“:

да се приложи документ (смъртен акт или друг еквивалентен
документ), чрез който да се удостовери настъпилото събитие.

1. Допустим кандидат сме по процедурата, но съгласно условията за
кандидатстване е необходимо да представим Декларация, че
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение – попълнена по образец (Приложение 1) - от ВСИЧКИ
лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани
като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е
приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
В ТР и Регистъра на ЮЛНЦ на Република България, като един от
предсталяващите организацията фигурира лице, което бе
чуждестранен граждани но наскоро почина. Все още, поради
бюрократични спънки не може да бъде издадено удостоверение за
наследници и смъртен акт, в следствие на което да бъда вписани
проемни в обстоятателствата в ТР за юридическото лице.

Допълнително, към Формуляра за кандидатстване може да бъде
приложено и разяснение, подписано от останалите представляващи
на кандидата.
В случай че обстоятелствата за промяна са заявени в Агенцията по
вписванията (ТР и РЮЛНЦ) или вече са вписани по партидата на
дружеството-кандидат (към момента на извършване на оценката),
Оценителната комисия извършва проверка в ТР по служебен път.
В случай че при проверката на проектното предложение бъде
установена липса или друга нередовност, свързана с Декларацията,
че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и
Условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение 1),
Оценителната комисия ще изпраща до кандидатите уведомление за
установените нередовности посредством ИСУН 2020. Кандидатите
следва
да
представят
липсващите
документи/отстранят
нередовностите в срок не по-кратък от 3 (три) работни дни от
датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.

В тази връзка, допустимо ли е да кандидатстваме по процедура, като
по обективни прични няма да можем да предоставим Декларация, че
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение, независимо, че лицето все още фигурира в ТР и Регистъра
на ЮЛНЦ?
С уважение,
41.

24.02.2021 г.

Фирмата ми има 4 човека персонал и годишен оборот 1500000 лв .
Отговарям ли на критериите за кандидатстване по програмата “

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№22.
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42.

24.02.2021 г.

43.

24.02.2021 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
подпомагане на малки предприятия за справяне с COVID 19”
Допустимо ли е при кандидатстването фирми с приключена 2020 г. да
съблюдават същата за определяне на категорията заедно с 2019 г?
Пример:
Дружество Х (създадено 2018 г. ) през 2018 г. е микро предприятие,
но през 2019 г. и 2020 г. същото дружество е малко предприятие. При
недопустимост на гореописаната хипотеза, следва ли да се приеме, че с
посочените параметри дружество Х е недопустим кандидат по
процедурата?
При приемане на гореописаната хипотеза като допустима – за коя
година следва да се впише код на основна икономическа дейност във
формуляра за кандидатстване – 2019 или 2020 г.?
Здравейте,
Във връзка проектно предложение с входящ регистрационен номер:
BG16RFOP002-2.089-0041, бих искал да Ви уведомя за настъпило
изменение в декларираните данни за „Получена помощ съгласно
„Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID19““ на дата 23.02.2021 г.

Разяснения от УО

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №2.
В допълнение, следва да имате предвид, че по настоящата
процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за
основната си икономическа дейност. Кодът на основна
икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019
г. (независимо дали предприятието-кандидат има приключена 2020
г.).

Следва да имате предвид, че работата на Оценителната комисия се
ограничава с определен срок по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №
162/05.07.2016 г., като предоставената от кандидатите информация
в модул „Комуникация с УО“, свързана с получени държавни
помощи по Временната рамка, ще бъде разгледана в периода на
извършване на оценката на съответния кандидат,, въпреки че
темата (напр. Възражение) не кореспондира със съдържанието на
съобщението.

Въпреки това, с оглед на прецизирането на функционалностите на
В сайта на ИСУН 2020, модул „Комуникация с УО“ има възможност за
ИСУН 2020 и преодоляването на потенциално объркване от страна
подаване единствено на „Възражение“ или „Оттегляне на проектно
на кандидатите, УО на ОПИК инициира предложение до
предложение“.
Администрацията на Министерския съвет, която е отговорна за
поддържането на системата ИСУН 2020, за включване на нова тема
Моля за разяснение как можем да подадем информацията за
в падащото меню на модул „Комуникация с УО“ – „Уведомление за
настъпилите промени.
настъпила промяна“.
За да спазя определения срок от 5 работни дни, прилагам данни за
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настъпило изменение по-долу:
- Декларирана сумата - 29 625.50 лв. по ПМС 278/12.10.2020 г., Обща
стойност на помощта: 75 332.48 лв.,
- Актуална сума по ПМС 278/12.10.2020 г. - 30 067.44 лв. Моля да се
актуализира и общата стойност на помощта: 75 774.42 лв.
С уважение,
44.

24.02.2021 г.

Здравейте,

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №9.

В условията за кандидатстване е записано:
Недопустими са и предприятия, ... 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.
Означава ли това, че ако отговаряме на всички други условия по
процедурата, имаме КИД 47.11 и продаваме цигари в търговските си
обекти, но НЯМА ДА ОТЧЕТЕМ извършени разходи за частта от
дейността ни, която е свързана с продажба на цигари в търговските ни
обекти, то бихме били допустим кандидат?
45.

24.02.2021 г.

В критериите за оценка на ТФО, един от показателите, който
проверявате е наличие или не на платени Разходи за данък от
печалбата (редове 14200 и 14300 от ОПР за 2019г и 2018г).

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№20.

В следствие на разминаване между датата на плащане на данъка и
датата подаване на ГФО към НСИ, то в отчетата подаден към НСИ
платеният данък не е видим и в редове 14200 и 14300 има запис "0",
въпреки платените от дружеството данъци.
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При отправено запитване към НАП, ни уведомиха че биха могли да ни
издадат удостоверение от тяхна страна, което да потвърди че сме си
платили коректно разходите за данък печалба за 2019 и 2018г.

46.

2

24.02.2021 г.

В тази връзка ми е и въпроса: Има ли форма на предоставяне на
подобно удостоверение от страна на НАП на етап кандидатстване или
за целите на оценка на ТФО ще използвате само качените данни в
НСИ, които вече не могат да бъдат коригирани, така че да отразяват
действителната ситуация?
Здравейте!
Дружеството, което представлявам е избрало един от периодите да
бъде м. май 2020г. В сравнение с референтния период от 2019г. по
счетоводни данни има спад от 45.37%. Проблема идва от това, че не
бихте могли да видите спада чрез СД по ЗДДС за м.май 2019г., тъй
като оборота от приходи идва от сделка, за която има получен аванс
през м.03.2019г., който е приспаднат от продажната цена в м.05.19 и
по-голямата част от стойността по сделката е отразена в СД за м. март
2019, а само малко доплащане - е в м.05.19г. Ако не се вземе предвид
аванса, получен и деклариран в СД в м.03 и приспаднат в м. 05.19г., то
би се получило че дружеството има ръст, което не е вярно и не съвпада
със счетоводните данни за м.05.19г.
Бихте ли приели пояснителна бележка към СД за м.05.2019г., в която
подробно да е описан казуса с приложена оборотна ведомост за
м.05.19г., както и детайлна главна книга на счет. с/ка 411 - партида
клиента, от където е видно отчетения приход - 100% от цената на
сделката е в м. 05.2019г.?

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник
относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана
към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17
плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди
месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за
2019/2020 г. Кандидатите нямат ангажимент да представят
посочените Справки-декларации за ДДС като информацията от тях
ще бъде набавяна по служебен път от НАП.
Допълнително, с цел изчерпателност на изчисленията, кандидатите
ще следва да представят Пояснителна информация2 към Справкатадекларация за ДДС в случаите, когато имат включени в клетка
11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при
отложено начисляване на ДДС при внос, както и когато в
клетка 19 имат включени данъчни основи на осъществени от
предприятието освободени вътреобщностни придобивания.
Оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020/2021 г.
(предхождащи месеца на кандидатстване) и съответстващите им за

Съгласно посоченото в буква ж) от т. 24 на настоящите Условия за кандидатстване
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2019/2020 г., от които да е виден оборотът на предприятието от
икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС –
приложимо само за предприятия, които осъществяват
икономическа дейност/и (основна или допълнителна), която е
освободена от регистрация по ЗДДС.
В случай че визираният в запитването кандидат попада в
хипотезите на изискуемост на Пояснителна информация/Оборотна
ведомост, описани по-горе в удебелен шрифт, то Оценителната
комисия ще разгледа предоставените документи.
Окончателно решение относно допустимостта на даден проект и
кандидат ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия
орган, която ще разполага с цялата специфична информация
относно проектното предложение.

47.

24.02.2021 г.

Моля да се отговори на зададените по-долу въпроси :
1. Моля потвърдете ,че разходите по договор за управление и контрол
могат да бъдат считани за допустими по настоящата процедура. В този
случай има ли максимален праг, с който трябва да се съобразим при
отчитане на подобни договори ?
2. Моля ясен и конкретен отговор : Фирмата ни е кандидатствала за
финансиране по ПМС 151/2020 , мярка 60/40 за определени лица.
Бихме искали по настоящата процедура да се включат лица, за които
не е искано финансиране по мярка 60/40 като това е лесно доказуемо
чрез представяне на справките по мярка 60/40 ,в които поименно
всеки месец се описват лицата , за които се кандидатства .
Моля за вашето становище допустимо ли е да включим за отчитне
работни заплати и осигуровки за лица, за които е лесно проверимо,
че не е искано финансиране по мярка 60/40 ?
3. Фирмата ни има сключен договор за наем ,който е от над 10 години.

1. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№33.
2. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№36.
3. Съгласно чл. 4.1. от Общите условия към финансираните по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ (Приложение 9), при изпълнение на
административния договор бенефициентът няма право да сключва
договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1. от
Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са обект на
конфликт на интереси.
4. По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите на
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Фирмата –наемодател е свързано лице с нашата фирма. Договорът за
наем, сключен между фирмата ни и фирмата-наемодател е на база
договорени пазарни условия и това е обективно проверимо чрез
съпоставяне на нашия договор и договорите на другите наематели,
находящи се върху същите отдавани бизнес и търговски площи.
Може ли да се приеме, че при условие, че включим в допустимите
разходи платените наеми за определен период от време и ясно
докажем, че няма отклонение от пазарните условия , тези разходи
могат да бъдат приети за допустими от УО или при наличие на
свързаност , УО директно отхвърля съответния разход без да се
навлиза в детайли за условията и естеството на съответния договор и
разход?
4. В случай, че част от разходите не бъдат признати, имаме ли опция
да ги заменим с други или е по-добре на фаза отчет да приложим
повече разходи, в случай, че някои от описаните от наша страна
отпаднат като допустими от страна на УО?
Благодаря за точните и ясни отговори !

база еднократна сума за оперативни разходи съгласно чл. 67 (1), т. в
/ от Регламент 1303/2013.
Бенефициентът НЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯ пред УО на ОПИК
разходооправдателни
документи за извършените разходи за
оборотни средства, както и документацията от проведения избор на
изпълнител (при избор на такъв). Основанието за верификация е
осигуряването на ликвидност на предприятието, която се
осъществява с изплащането на БФП на бенефициента.
Проверката относно необходимостта от предоставянето на
оборотните средства по процедурата, чрез които се осигурява
ликвидността на подкрепените предприятия, се извършва преди
подаване на документ „Информация за приключване на проекта“
(на етап оценка и на етап договаряне на проектното предложение) и
не са необходими допълнителни проверки. Когато е необходимо,
могат да се извършат допълнителни проверки. Проверките ще са
въз основа на извадка, определена пропорционално на размера на
публичната подкрепа за дадена операция и на ниво установен риск.
Непредставянето към УО на ОПИК на разходооправдателни
документи и такива с доказателствена стойност за изпълнение на
дейностите по проекта НЕ освобождава бенефициентите от
спазване на приложимото законодателство и принципа на добро
финансово управление, предвид факта че същите подлежат на
проверка от други компетентни органи. Бенефициентът е задължен
да осигури директен достъп (както по време на изпълнението на
проекта, така и след неговото приключване) на представители на
Управляващия орган и/или други одитиращи институции с цел
извършването на проверка на място на резултатите от изпълнението
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на проекта.
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).

48.

49.

24.02.2021 г.

24.02.2021 г.

Уважаеми дами и господа,
имам следния въпрос касаещ кандидатстване по процедура
BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С
ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID19“:
В т.7 от Формуляра за кандидатстване на подаденото проектно
предложение съм прикачил оборотни ведомости за съответните
месеци, но видно от отговор на зададен подобен въпрос 19 сте
отговорили, че "е приложимо само за предприятия, които
осъществяват икономическа дейност/и (основна или допълнителна),
която е освободена от регистрация по ЗДДС". Нашето дружество не е
предприятие, което осъществява икономическа дейност/и (основна или
допълнителна), която е освободена от регистрация по ЗДДС, но сме
прикачили такива оборотни ведомости, които се явяват неприложими
(излишни). В този смисъл ще се счете ли за грешка от оценителната
комисия прикачването на тези оборотни ведомости, които са
неприложими в нашия случай и нужно ли е да предприемем нещо
допълнително в тази връзка?
Благодаря предварително!
Здравейте, имам два въпроса:
1. Ако фирмата се представлява от трима представители и тримата ли
попълват отделни декларации или се подписват тримата на една?

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
се изисква само за предприятия, които осъществяват
икономическа дейност/и (основна или допълнителна), която е
освободена от регистрация по ЗДДС.
В случай че предоставените Оборотни ведомости са неприложими
за съответното проектно предложение Оценителната комисия няма
да ги разглежда, като при необходимост от разяснения до кандидата
ще бъде изпратено въпрос с оглед изясняване на приложимостта на
съответните документи.

1. В случай че едно предприятие-кандидат е представлявано от 3
лица (които са официални представляващи на кандидата и са
вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ) е допустимо да се
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2. Всички одобрени ли ще получат по 50000 лв. или има възможност за
по-малка сума?
Благодаря предварително за отговора!

представи една Декларация, че кандидатът е запознат с Условията
за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1) с
попълнени данни на и подписана от 3-мата представляващи. Също
така, е допустим вариант да се представят и три отделни
декларации, с попълнени данни и подписани от 3-мата
представляващи.
В допълнение, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1) е
неприложима за представляващ, който е подписал с КЕП
Формуляра за кандидатстване с попълнена в него т. 6 „Едекларации“.
Моля, запознайте се с възможните варианти за подаване и
подписване на проектното предложение, посочени в Приложение №
6.1 в папка „Документи за информация” към Условията за
кандидатстване от пакета документи по процедурата.
2. Съгласно т.9 от Условията за кандидатстване размерът на
заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е
фиксиран на 50 000 лв. 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“ .
Съгласно Условията за кандидатстване Оценителната комисия
служебно ще намали до максимално допустимия размер
безвъзмездната финансова помощ, в случай че кандидат е
22
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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 евро3.

50.

51.

24.02.2021 г.

24.02.2021 г.

Здравейте,
бих искал да попитам следното:
При положение, че след като сме подали проектното предложение в
което сме посочили в Раздел 4 "Декларация за финансовите данни, т.
III", че дружеството НЕ е получило помощ, а след запознаване с
допълнително дадените разяснения от УО на зададени въпроси, че
следва да се посочат помощи, които са получени от дружествотокандидат, както следва:
- "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните
противоепидемични мерки" (подкрепа чрез НАП - 20% от оборота);
- ПМС 55, ПМС 151 (60/40) и продълженията на мярката с други ПМС;
- РМС 429/2020 г. (еднократна помощ от 290 лв.).
Неправилно ли ще бъде, ако бъде подадена в срок от 5 дни от датата на
подаване на проектното предложение коригираща декларация чрез
опцията "Комуникация с УО", като в декларацията бъдат включени
описаните по-горе помощи, с изключение на мярката "Запази ме"?
Благодаря!

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 за 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.

Уважаеми госпожи и господа,
Като кандидат по настоящата процедура имам предоставена

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №7,
т.3.

В случай че крайният срок за подаване на проектни предложения по
процедурата не е изтекъл, е допустимо кандидатът да подаде отново
проектното си предложение с коректно попълнена Декларация, че
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията
за изпълнение (Приложение 1) или информацията по т. 6 „EДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра за кандидатстване (в зависимост от
избрания начин на подаване на проектното предложение).

3

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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безвъзмездна финансова помощ по схема „Запази ме” - под формата на
„минимална помощ“ - по Регламент (ЕС) № 1407/2013, средствата се
превеждат директно на персонала. Мога ли да отчитам по настоящата
процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с
оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ разходи за персонал.
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