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1 BG16RFOP002-2.089-5938 „БЕСТ БРАНДС“ ЕООД

Подкрепа за малки  

предприятия с оборот над 

500 000 лв. за 

преодоляване на 

икономическите 

последствия от 

пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване 

по процедурата и Критерий № 10 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за 

кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях 

месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо 

средноаритметичния оборот за същите три месецa за 2019 г. В случай че в избраните от кандидата три месеца се включва/т месец/и 

от 2021 г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020 г.

Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на 

кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение 

(Приложение 1), Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра за кандидатстване (в 

зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни 

и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

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. 

Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, 

избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичния спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: 

март, април и май 2020 г.

Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за 

ДДС, не е налице средноаритметичен спад от поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо 

средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.

Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 

1–20 проектното предложение се отхвърля.“.

Втори допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по 

горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок 

от съобщаването.


