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Коментар/Предложение
Здравейте,
във връзка с обсъжданията по предложената програма съм възмутен, че за пореден път
микро предприятията са изключени от обхвата на финансиране.
Има множество фирми с оборот над 500 000 лв. на година, които не попадат в
определението за малки предприятия. Както цитирахте в мотивите програмата 2.73 не
беше подходяща за фирмите с по-голям оборот. Защо тогава ограничавате само до
малки предприятия ?
Предлагам в прокта да се включат и микро предприятията отговарящи на останалите
условия.
С Уважение

Становище на УО на ОПИК
Предложението не се приема.
Заложените конкретни параметри по процедура
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000
лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ се основават на данни
предоставени на Управляващия орган от страна на
Националния статистически институт, както и на
събраната информация от процедура BG16RFOP0022.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“. В тази връзка, подкрепата по
процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и
малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ бе насочена към
най-уязвимите икономически единици (нуждаещи се от
най-спешна подкрепа), които разполагат с потенциала
да се възстановяват и да преодолеят икономическите
последствия от пандемията COVID-19, а именно микро
и малките предприятия. Широкият обхват на целевата
група по процедурата и ограниченият финансов ресурс
по нея предпоставиха залагането на сравнително ниски
размери на подкрепата (от 3 до 10 хил.лв.

БФП). Подадените над 27 000 проектни предложения
потвърдиха очакванията за изключително масово
участие като кандидатите се оказаха основно от
категория „микро“ предприятия. В резултат на
заложения
сравнително
нисък
индивидуален
максимален размер на помощта много от малките
предприятия с оборот над 500 000 лв. не
подадоха заявления за участие по процедурата. За
сравнение на база предоставени данни от НСИ за 2019
г. предприятията с персонал над 10 и до 50 човека, и
оборот над 500 хил.лева са 17 551 от общо 23 583 малки
предприятия. Посоченото е доказателство, че
значителна част от тези предприятия са останали извън
обхвата на подкрепа по процедурата и биха се
възползвали от аналогична процедура, която да
бъде адаптирана спрямо техния обхват на дейност и
очакван размер на подкрепата.
Също така, следва да имате предвид, че по процедурата
се предвижда възможност за прилагане на финансиране
на основата на опростени варианти на разходи,
определени по коректен, справедлив и проверим метод
на изчисление в съответствие с изискванията на чл. 67
(5) от Регламент 1303/2013 г. В тази връзка, УО на
ОПИК разработи Методика за Определяне на размера
на еднократна сума (опростен вариант на разходите)
предоставена по процедура „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията Covid19“ под формата на безвъзмездна помощ, финансирана
по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020. Размерът на Еднократна сума по процедурата е
установен въз основа на действително направени
разходи единствено на малките предприятия (от 10
до 49 броя заети лица), съгласно официално
представените документи към НСИ (годишни отчети и
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др., референтен период – 2 години (2018 и 2019). Това
означава, че размерите на разходите са статистически
достоверни и са получени чрез прилагане на практиките
за осчетоводяване на разходите. Методиката за
определяне на размера на Еднократната сума е
специално разработена от УО на ОПИК за процедура
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000
лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията Covid-19“ с цел опростяване на отчитането
и намаляване на административната тежест на
бенефициентите. С оглед на осигуряване на желаната
правна сигурност, както и за предотвратяване на
системни грешки, които могат да имат финансови
последици за бенефициентите, Методиката за
определяне на размера на Еднократната сума по
процедурата беше предварително прегледана и
одобрена от
Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от Европейския съюз“ (експертно становище
от ИА ОСЕС с №04-17-29/22.12.2020 г.). Приемането на
предложената промяна би довело до невъзможност за
прилагане на Методиката за определяне на размера на
Еднократната сума по процедурата, което ще увеличи
неимоверно
административната
тежест
за
бенефициентите по процедурата.
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 предстоящите процедури
по ОПИК по REACT-EU е предвидено да се обяви
процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID19“. С останалите средства от първия транш по линия
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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.
Здравейте, уважаеми дами и господа
Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
предлагам да бъдат допуснати за участие в програмата и микропредприятията с оборот по предложение №1.
над 500 000 лева за 2019 година.
В целта на процедурата посочена в т. 6 от условията за кандидатстване "Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали
оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19"
според мен противоречащо на логиката е пропуснато задаването на цел да се осигури
оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и за
българските микро предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 година по процедура BG16RFOP002-2.073 съществуваше равнопоставеност на микро и
малките предприятия, и сега недопускането на микропредприятията до участие в
BG16RFOP002-2.089 изглежда несправедливо спрямо тях.
Видно е от публикуваната в документите за обществено обсъждане обосновка в т. 6 от
условията за кандидатстване, че би трябвало и микропредприятията да участват в
процедура BG16RFOP002-2.089 (всичко казано в обосновката и валидно за малките
предприятия е в абсолютно същата степен валидно и за микропредприятията - просто
няма никаква разлика) - като най-значимо ще посоча казаното в обосновката, че
процедурата за микро и малките предприятия BG16RFOP002-2.073 беше с ограничен
обхват и отбелязания там факт, че по този начин малките предприятия, които са
реализирали по-съществени обороти през 2019 г. практически останаха неподкрепени с
безвъзмездни средства за покриване на най-неотложните им нужди, като същевременно
е пропуснат факта, че и микропредприятията, които са реализирали по-съществени
обороти през 2019 г. също практически останаха неподкрепени с безвъзмездни средства
за покриване на най-неотложните им нужди.
Предлагам

името

на

предложената

за

обществено

обсъждане

процедура
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BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ да бъде
променено и окончателното наименование да бъде BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за
микро и малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и в т. 11 от условията за
кандидатстване в окончателния вариант да бъде публикувано - " Допустими по
настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят
на изискванията за микро или 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)".

3.
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Поздрави!
Здравейте, уважаеми дами и господа
Предлагам да бъде сменен първия критерий за оценка по програмата - вместо критерий
"Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г." да се прилага критерий
"Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността
на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта"
Със сега предложения в публикуваната за обществено обсъждане програма
критерий "Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г." се дава
несправедливо предимство на фирми с по-малка като стойност печалба, при положение
че работят с по-голям марж (по-голяма като процент печалба, включена в крайната
продажна цена към техните клиенти - работят при пазарни условия с по-ниска
конкуренция), спрямо фирми, които имат по-голяма печалба в сравненение с първите,
но работят с по-нисък марж при по-силноконкурентни условия. За пример (за по-голяма
яснота ще приемем, че няма амортизации и всички приходи и разходи са от оперативна
дейност) - фирма X има приходи 500 хиляди и разходи 300 хиляди, нейният коефициент
е 0.40 при печалба 200 хиляди, а фирма Y има приходи 4000 хиляди и разходи 3600
хиляди, нейният коефициент е 0.10 при печалба 400 хиляди - тоест фирмата с два пъти
по-голяма печалба има четири пъти по-нисък коефициент. Видно от примера е, че
фирма Y освен това поради по-големите си обороти има по-голяма нужда от помощ
(оперативен капитал) за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19, в сравнение с фирма X.

Предложението не се приема.
Прилагането на критерий „Съпоставимост между
средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и
стойността на заявената безвъзмездна финансова
помощ по проекта“ не е подходящо по настоящата
процедура, поради специфичния дизайн на процедурата
– допустимият размер на заявената безвъзмездна
финансова помощ за индивидуален проект е точно
50 000 лв., като кандидатите не могат да залагат повисок или по-нисък размер. По цитираната аналогична
процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ кандидатите
имаха възможност сами да определят размера на
безвъзмездната финансова помощ, за която да
кандидатстват, в диапазона между 30 000 лв. и 150 000
лв., като общият размер на заявената безвъзмездна
помощ е по-нисък или равен на 5 % от оборота.
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В приключилата програма BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 беше
приложен критерий "Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и
2019 г. и стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта". Тази
програма беше сходна почти едно към едно с публикуваната за обществено обсъждане
програма BG16RFOP002-2.089 - една от разликите е , че в програма BG16RFOP0022.089 е фиксиран размера на заявената безвъзмездна финансова помощ, но това не е
никакъв проблем за прилагането на същия критерий и не може да бъде основание за
подмяната му с друг, доста различаващ се от него. Ясно е, че стойността на заявената
помощ за всички кандидати ще бъде 50 хиляди лева и всъщност показателят EBIDTA
на всеки кандидат (ако се приеме предложението ми) ще се сравнява с това число.
Когато при сходни или почти идентични програми се прилагат различни критерии за
оценка, без да се посочат причините за това (например недостатъците на досега
прилаганите критерии и причините за отказ от по-нататъшно прилагане в следващите
програми) се нарушават изискванията за последователност, за яснота и прозрачност и
няма равнопоставеност за всички на старта на програмите.
Вторият критерий " Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи
за 2018 г. и 2019 г." също дава предимство на фирма X пред фирма Y, но той вече
успешно е прилаган (например в програма BG16RFOP002-2.077) и ако няма друг
критерий по-добър от него - би трябвало да остане.
За да има по-голяма справедливост в оценяването - предлагам в окончателният вариант
на програма BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500
000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ да
се прилага като първи критерий "Съпоставимост между средната стойност на EBITDA
за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по
проекта", като се дават точки по същия начин, както се даваха по програма
BG16RFOP002-2.077 (а предложеният в публикуваната за обществено обсъждане
програма BG16RFOP002-2.089 първи критерий "Коефициент на рентабилност на
EBITDA за 2018 г. и 2019 г." да отпадне).
Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на кандидата е по-голяма от
стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта (в хил. лв.) - 10
точки
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Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на кандидата, умножена по 2, е поголяма от стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта (в хил.
лв.) - 8 точки
Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на кандидата, умножена по 3, е поголяма от стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта (в хил.
лв.) - 6 точки
Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на кандидата, умножена по 4, е поголяма от стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта (в хил.
лв.) - 4 точки
Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на кандидата, умножена по 5, е поголяма от стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта (в хил.
лв.) - 2 точки
Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на кандидата, умножена по 5, е помалка от стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта (в хил.
лв.) - 0 точки
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Поздрави!
Предложение относно процедура за обществено обсъждане BG16RFOP002-2.089
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Ние сме малко предприятие,което извършва търговия на едно и на дребно със
нехранителни стоки за бита.При обявяване на пандемията дейността ни беше спряна за
известно време –около месец и в последствие доста ограничена .Предприятието дава
под наем две търговски помещения, на които наема беше намален наполовина в
рамките на два месеца.Намаляването на оборота беше значително през месеците
Март,Април,Май и Юли.Например намаляването на оборота през м.Март беше
26%,през м.Април 18%,Май 38%,Юли-18%.От така посочените данни излиза че ние
имаме намаление на оборота през два месеца Март и Май с повече от 20%,през
м.Април и Юли с 18% и ние не може да кандидатстваме по тази програма, въпреки че
сумарно от м.Март до м.Май ние имаме намаление с 82%. Смятаме че е абсолютно
несправедливо,още повече че при кандидатстване на микро и малки предприятие, и на
средни предприятия се изискваше спад в оборота само в един месец.
Здравейте,
Във връзка с предстоящата програма, нашата препоръка е да се включат и МИКРО
предприятия с оборот над 500 000 лв.
Имам предприятия, които отговарят на това условие но, поради по-малка численост на

Коментарът не съдържа предложение:
В проекта на Условия за кандидатстване по настоящата
процедура, обявен за обществено обсъждане, е
пояснено, че кандидатът следва да избере три
календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в
Декларацията за финансовите данни (Приложение 2),
като не е задължително месеците да са
последователни и/или във всеки един от месеците да
е регистриран спад от поне 20%.
Допълнително, УО на ОПИК ще включи нагледен
пример за изчисление на спада, както и допълнително
уточнение, че месеците са „произволно“ избрани от
кандидата.
Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.
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персонала или стойност на активите влизат в категорията МИКРО.
Моята препоръка е да се включат МИКРО предприятия с оборот над 500 000 х.лв., тъй
като те са на границата с малко предприятие.

6.

12.10.2020г.

7.

12.10.2020г.

Благодаря.
Здравейте,
Отностно програма - BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот
над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на
оперативната програма - имам следният коментар.
Това ограничение от 500 000 лв оборот за 2019 г. е неправилно и дискриминиращо.
Какво да правят фирмите с по малък оборот? Защо няма подкрепа за тях, те също
плащат данъци и осигуряват работни места, но непопадат в никакви програми за
подкрепа.
Тези 50 000 лв са 10% от 500 000 лв оборот, защо не го направите 10% от оборота като
общо и да могат да участват и фирми с по малък оборот.
Казвам се …… и управлявам малък сезонен хотел в Слънчев бряг, работим от м. май до
края на м. септември. За 2019 г. имаме 378 хил. лв оборот, но е толкова защото се
наложи да намаляме драстично цени, за да привлечем туристи (не само при нас
намаляхме цените, а навсякъде в Слънчев бряг), като по този начин ние намаляме не
само оборота си, но и печалбата си. За пример - година по рано имамхме 470 хил. лв
оборот. Тази година не е за коментиране - още по зле и като няма подкрепа от ваша
страна, ние какво да правим - да затваряме? Ще останат 22 човека без работа, няма да
влязат в хазната около 50 хил. лв данъци.
Поздрави,

Предложението не се приема
Размерът на минималния оборот, заложен като
изискване по процедура „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID19“, е съобразен с подкрепата, която получават
предприятията като неговото намаляване ще доведе до
възможност за получаване на несъразмерна подкрепа
спрямо досега обявените процедури за оборотни
средства.
Предвид ограничения наличен ресурс и очаквания
голям брой подадени проектни предложения по
процедурата чрез заложения праг от годишен оборот от
над 500 000 лв. се цели да се таргетират малки
предприятия, които разполагат със значителен
потенциал за възходящо икономическо развитие и за
възстановяване от претърпените последици от
разпространението на пандемията COVID-19, като
намаляването на горепосочения праг би поставило под
въпрос ефективното постигане на очакваните резултати
от подкрепата на процедурата.
Допълнително максималният размер на подкрепата е
съобразен с подхода за налагане на ограничение на
помощта до 10 % от оборота на предприятията, като
повишението на прага от 50 000 лв. би довело до
неспазване на този принцип и предоставяне на
несъразмерна подкрепа спрямо обявените вече
аналогични процедури.
Здравейте,
Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
относно процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за по предложение №6.
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малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“, бих желал да внеса като предложение да
бъде занижен прага на 400 000 лв. годишен оборот за 2019 г. за да може да се
включат фирми по-програмата, които имат годишен оборот малко под 500 000 лв.
Благодаря!

8.

12.10.2020г.

Поздрави!
Здравейте,

Коментарът не съдържа предложение:
По настоящата процедура не се предвижда специфична
Интересувам се относно предстящ проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки секторна насоченост, като са допустими предприятия от
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите следните сектори:
последствия от пандемията COVID-19“, откъде мога да видя кои дейности са
 Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
допустими за кандидатстване
 Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
по кодове на основна икономическа дейност ?
 Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
Благодаря предварително!
 Сектор
E
ДОСТАВЯНЕ
НА
ВОДИ;
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ
НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
 Сектор F СТРОИТЕЛСТВО
 Сектор
G
ТЪРГОВИЯ;
РЕМОНТ
НА
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
 Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
 Сектор
I
ХОТЕЛИЕРСТВО
И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
 Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА
ИНФОРМАЦИЯ
И
ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
 Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 Сектор
N
АДМИНИСТРАТИВНИ
И
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
 Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ
 Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
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9.

12.10.2020г.

СОЦИАЛНА РАБОТА
 Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
В допълнение, следва да имате предвид специфичните
недопустими сектори, посочени в т.11.2 от Условията за
кандидатстване.
Здравейте!
1. Предложението не се приема.
1. В проекта на условията за кандидатстване на стр.4 и 5 е записано, цитирам: Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
„Направените анализи от страна на УО на ОПИК показват, че тези предприятия по предложение №1.
са се възползвали в много малка степен от възможностите, които предоставяше
процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и 2. Предложението не се приема.
малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от УО на ОПИК счита, че критерий „Наличие на пряка
пандемията COVID-19“ с оглед ограничения обхват на подкрепата, който беше връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота
наличен по нея (между 3 000 лв. и 10 000 лв.). Същевременно процедура на предприятието-кандидат“ следва да се запази
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на предвид нуждата от наличие на обоснована
икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която предоставяше информация за установения спад в оборота и връзката
по-съществен обхват на подкрепата, бе насочена само към средните му с COVID-19. Критерият бе въведен по процедура
предприятия в страната. По този начин малките предприятия, които са BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия
реализирали по-съществени обороти през 2019 г. практически останаха за преодоляване на икономическите последствия от
неподкрепени с безвъзмездни средства за покриване на най-неотложните им пандемията COVID-19“, като формулировката на
нужди.“ Посочените изводи с пълна сила важат и за МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ с подкритериите и тяхното
подразбиване бяха
потенциал за растеж, имащи оборот над 500 000 лв. през 2019 година. Не е ли променени и прецизирани в рамките на обществено
редно схемата да е насочена и към тях? Предлагам тази схема да е обсъждане на процедура BG16RFOP002-2.077. По
предназначена и за микропредприятията при предлаганите в схемата други време на кандидатстването по процедурата, както и в
условия за допустимост.
рамките на текущата оценка по процедура
2. Третият критерий в Методиката за оценка на проектните предложения дава BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия
възможност за субективна оценка на ситуацията, което от своя страна крие за преодоляване на икономическите последствия от
предпоставки за съмнения относно възможностите за манипулиране на крайната пандемията COVID-19“ УО на ОПИК не е установил
оценка на кандидатите, което е най-малко неуместно в настоящата ситуация на проблеми при прилагането на критерия, които да
протести и обвинения в корупция и корупционни практики. Ако изхождаме от налагат неговата промяна или отпадане.
презумпцията, че най-много нужда от помощта имат фирмите, които най-много
са пострадали, предлагам вместо субективната оценка за връзката на
резултатите на фирмите с КОВИД-19 да се въведе оценка, базирана на
процентното намаление на приходите спрямо 2019 г. Така успоредно с първите
два критерия, отличаващи фирмите с потенциал за растеж, ще има и критерий,
отразяващ щетите, нанесени от пандемията.
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Поздрави
Здравейте,

1) Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Екипът на ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ привества концепцията на по предложение №1.
процедурата за "Големите Малки" и в контекста на обявеното от Министъра на
икономиката Лъчезар Борисов на конкурса със същото име, моля да вземете предвид, 2) Приема се за сведение
че под "малки" не трябва да се изключват и "микро" предприятията. Защо едно микро
предприятие с оборот над 500 000 лв. да не бъде допустимо за кандидат, при положение 3) Предложението се приема
че основанията в подкрепа на финансиране, насочено към икономическите единици, Коментираните текстове относно недопускането под
които имат перспектива за развитие, е реално същото, че даже и по-голямо? Друг никакват форма на печалба са премахнати от Условията
аргумент в подкрепа на подобна промяна е и фактът, че подобни "микро" компании с за кандидатстване с оглед на разпоредбите на чл. 192,
оборот над 500 000 лв. за 2019 г. в много по-голяма степен се нуждаят от нарастване на параграф 3, б. "д" на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) №
персонала за да обслужат ръста си, което в условията на пандемия често е стъпка, от 2018/1046, където се казва, че тази обща забрана не се
която повечето компании се въздържат (и ще се въздържат). И в този смисъл "микро" отнася за "безвъзмездни средства с ниска стойност.", а
компаниите звезди трябва да се подкрепят за да се преодолеят икономическите под "ниска стойност" регламентът разбира под 60 000
последствя и да се осигури по-добра стабилност, позволяваща разрастването им и евро (чл. 2, т. 41);
прехода от "микро" към "малки".
Максималният размер на помощ по процедурата е 50
000 лв . следователно това обстоятелство може да не е
Ето защо предлагаме промяна на текста за допустимост на кандидатите от стр. 9 (както обект на проверка по настоящата процедура.
и свързаните в документацията текстове) на:
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които отговарят на изискванията за микро и 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).
Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията микро и малко
предприятие като попълнят и представят към проектните предложения Декларация
за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Преди сключване на
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
Управляващият орган ще извършва проверка относно категорията предприятие на
одобрените кандидати.
Също така, считаме че не е необходимо отделно класиране на "микро" и "малки"
предприятия, защото логиката на оценка предопределя подкрепа за наистина
"големите" малки.
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2) В допълнение подкрепяме изцяло текста:
За разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до обявяването на процедурата
редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС
№160/2016г. НЕ СЕ ПРИЛАГА.
По този начин ще намалее административната тежест при изпълнние на проектите.
3) Предлагаме да се допълни текста в пояснине на стр. 15, а именно:
В съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г.
печалбата се определя като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите
разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване
на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ.
Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по
проекта.
Моля да уточните в Условията за кандидатстване или друг прилежащ към процедурата
документ как точно УО ще оказва контрол върху поставеното условие, и какво се има
предвид под печалба? И за каква печалба става дума - счетоводна, оперативна,
облагаема, нетна? На база какви документи и методология УО ще проследява
съответствието с посочения регламент? Дали регламента не е в посока ограничаване на
печалбата от самата безвъзмедна помощ, напр. под формата на лихви или друга
печалба, като не се има предвид стопанската печалба на предприятията? Моля за повече
разяснения, тъй като този текст е заложен и в другите COVID процедури, и провокира
множество въпроси как точно УО ще удостоверява спазването на поставеното
изискване, а от там - и как самите бенефициенти да тълкуват поставено изискване.
Подобна информация е и от съществено значение за компаниите изначално да вземат
решение дали да кандидатстват или не по въпросната процедура, което е пряко
свързано и със спазването на основните принципи за равнопоставеност и недопускане
на дискриминация при провеждането на процедурата.
Поздрави и с пожелание за успешна седмица,
11.

12.10.2020г.

Здравейте , имам един въпрос относно
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“.
Водя счетоводството на фирма , която има оборот за 2019 година 499 992.00 лева, с 8.00
лева по-малко от необходимите 500 000.00 лв. за кандидатстване.

Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
ЗУСЕСИФ.
В случай че едно предприятие не отговаря на който и да
е критерий за допустимост на кандидатите, то е
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със сигурност ли няма да може да кандидатства или има възможност за компромис.
Благодаря Ви предварително.

12.

12.10.2020г.

13.

12.10.2020г.

14.

12.10.2020г.

недопустим кандидат по настоящата процедура. За
съжаление, описаното в запитването предприятие не
отговаря на критерий „Кандидатите следва да са
Поздрави.
реализирали оборот
за 2019 г. равен на или
надвишаващ 500 000 лв.“ (макар и само с 8 лв.) и би
било недопустим кандидат по настоящата процедура.
Уважаеми господа,
Предложението не се приема.
в обосновката на проекта BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията по предложение №1.
COVID-19, е стигнато до извода, малките предприятия с оборот над 500 000 лв. "са се
възползвали в много малка степен от възможностите, които предоставяше процедура на
подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с оглед
ограничения обхват на подкрепата, който беше наличен по нея (между 3 000 лв. и 10
000 лв.)".
Това в пълна сила се отнася и за микропредприятия, реализирали обороти над 500 000
лв. Защо тези микропредприятия не са включени като допустими кандидати по
проекта?
Предлагам като допустими кандидати да бъдат допуснати също и микропредприятията
с оборот над 500 000 лв.
Здравейте,
Предложението се приема.
Във връзка с обявена за обществено обсъждане процедура за подбор на И в публикуваните за обществено обсъждане Условия
проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 за кандидатстванее наличен уточняващ текст, че
лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по „Кандидатът следва да избере три календарни месеца в
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ , моето периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца
предложение към процедурата е следното: Към критерият за допустимост № 6 - да се на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за
уточни дали са последователни или произволно избрани трите месеца, избрани от финансовите данни (Приложение 2), като не е
кандидатите в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на задължително месеците да са последователни и/или във
кандидатстване, с които да се докаже спад поне 20 % спрямо средноаритметичния всеки един от месеците да е регистриран спад от поне
оборот за същите три месеца за 2019 г.
20%.“.
Поздрави,
Допълнително, УО на ОПИК ще включи нагледен
пример за изчисление на спада, както и допълнително
уточнение, че месеците са „произволно“ избрани от
кандидата.
Въпрос 1 Допустими ли са кандидати използвали помощ от BG16RFOP002-2.073 в Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
размер на 10000 лв.?
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12.10.2020г.

Въпрос 2 Допустими ли са кандидати
представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
Допустимо ли е да кандидатства предприятие с
ЗУСЕСИФ.
оборот за 2019 по малък от 500 хил лв., но като средно аритметично от 2018 и 2019 се 1. Бенефициентите по процедура BG16RFOP002-2.073
получава
„Подкрепа на микро и малки предприятия за
оборот по голям 500 хил. лв.?
преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ са допустими кандидати и по
настоящата процедура при спазване на всички
приложими изисквания.
2. Критерий за допустимост „Кандидатите следва да са
реализирали оборот
за 2019 г. равен на или
надвишаващ 500 000 лв.“ се отнася за реализрания
оборот за 2019 г., а не за средноаритмитен оборот за
2018 и 2019 г. Предприятия, които не отговарят на
критерия, са недиопустими кандидати по настоящата
процедура.
Предложение
Предложението се приема частияно.
Текстовете са прецизирани съгласно последното
изменеие на Закона за мерките и действията по време
11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите:
1
на извънредното положение, обявено с решение на
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, Народното събрание от 13 март 2020 г., и за
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. преодоляване на последиците (ЗМДВИП, влязъл в сила
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за на 22.12.2020 г.).
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът е установен;
да се промени на:
ж) има неплатено влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл.
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът е установен;
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Мотиви:
Когато се отнася за проект и развитие на бизнес е допустимо да бъдат санкционирани
нарушителите, но в случая става въпрос за помощ, която е възникнала вследствие на
пандемия, която е валидна за целия свят и ако някой е в затруднено положение, би
следвало да му се помогне, ако е заплатил санкцията си. По-добре бизнес, който да
може да се промени, отколкото фалирал бизнес.
1
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични
задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените
дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на
годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50
000 лв.;
да се промени на
к) когато имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,
към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични
задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените
дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на
годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50
000 лв., и отговарят на условията за финансиране, то да се попълни декларация, с която
да упълномощят УО на ОПИК да погаси задълженията или част от тях в размера на
полагащата се помощ.
Мотиви:
Ще се погасят задълженията на предприятията или част от тях, като парите ще влязат в
бюджета на държавата, а ако останат средства от помощта, предприятията ще могат да
се възползват от тях.
С уважение
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17.
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Здравейте!
Предлагам срокът за кандидатстване по процедурата да бъде 30 календарни дни с оглед
по-бързото достигане на субсидията до кандидатите.
Подготовката на проектите не е тежка и всички заинтересовани ще се справят в този
срок
Добър ден!
Уважаеми г-жо/г-н,
Условието за спад в оборота с поне 20% за три избрани месеца в периода от 01.02.2020
г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, според нас значително ограничава
кръга от фирми, които могат да се възползват от безвъзмездната финансова помощ.
Нашата фирма отговаря на всички останали критерии за допустимост за кандидатстване
по настоящата процедура, но няма да може да се възползва, поради това ограничаващо
условие.
При нас например, има месеци със спад в оборота около 15-18%, а в същото време,
имаме месец със спад в оборота с около 50%. Ако сумираме три избрани месеца и ги
сравним с оборота за същите месеци от предходната година ще имаме спад с около
30%. Предполагаме, че има доста фирми с дейност, аналогична на нашата, при които
ситуацията е същата.
В тази връзка предлагаме да се вземе предвид средния оборот за три избрани
календарни месеца от 2020 г. и да се сравни със средния оборот през същите месеци от
2019 г. По този начин ще се види реалното намаление в приходите от продажби в
периода на пандемията и от настоящата процедура ще могат да се възползват по- широк
кръг от фирми.

Предложението се приема.
УО на ОПИК предвижда да заложи кратък срок за
кандидатстване.
Предложението се приема.
И в публикуваните за обществено обсъждане Условия
за кандидатстванее наличен уточняващ текст, че
„Кандидатът следва да избере три календарни месеца в
периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца
на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за
финансовите данни (Приложение 2), като не е
задължително месеците да са последователни и/или във
всеки един от месеците да е регистриран спад от
поне 20%.“.
Допълнително, УО на ОПИК ще включи нагледен
пример за изчисление на спада, както и допълнително
уточнение, че месеците са „произволно“ избрани от
кандидата.

Надяваве се, че ще вземете предвид изложеното от нас!

18.

12.10.2020г.

С уважение,
Здравейте,
преглеждайки условията и изисванията за кандидатстване за горепосочената програма,
бих искала да попитам:
* Фирмата отговаря на критериите за микропредприятие т.е. средносписъчен брой на
персонала е по-малък от 10 души, а годишният ни оборот не превишава 3 900 000 лв.,
но за предховната година - 2019 г. е над 500000 лв. Допустимо ли е да участваме за
подкрепа за малките предприятия?

Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
ЗУСЕСИФ.
1.В случай че визираното в запитването предприятие е
микропредприе, то то е недопустим кандидат по
настоящата процедура, независимо от размера на
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* Допустима ли е фирма с основна дейност Товарен автомобилен транспорт да
участва?Допустими ли са разходите за горива, консумативи, ремонти, застраховки, нает
транспорт? Само от избраните 3 месеца ли трябва да са фактурите, доказващи разхода
или трябва да се предоставят такива от следващия период след евентуалното отпускана
на помощта?
* Допустима за участие ли е фирма с основна дейност тръговия на едро с оцветители на
пластмаси, като стоката се внася от ЕС и се препродава на фирми, занимаващи се с
производство. Имам предвид т.14.3 - че не са допустими разходи за стоки
предназначени за продажба.

19.
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реализирания годишен оборот за 2019 г.
2. Условията за кандидатстване не поставят
ограничения пред малките предприятия с основна
дейност
Товарен автомобилен транспорт да
кандидатстват при спазване на всички приложими
изисквания по процедурата.
Периодът на допустимост на разходите е след
01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на
проекта, а допустимите разходи са описани в т.14.2 от
Условията за кандидатстване.
3. Условията за кандидатстване не поставят
ограничения пред малките предприятия от Сектор G
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ да кандидатстват по настоящата
процедура при спазване на всички приложими
изисквания и ограничения (посочени в т.11.2 от
Условията за кандидатстване и др.). Бенефициентите не
могат да кандидатстат за финансиране на разходи за
стоки, предназначени за продажба, а за разходите,
посочени като допустими в т.14.2
Уважаеми г-н/г-жо,
Предложението не се приема.
Във връзка с обявената за обществено обсъждане процедура BG16RFOP002-2.089 Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на по предложение №1.
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бихме искали да обърнем
внимание на едно от основните изисквания за допустимост на кандидатите, а именно те
да бъдат малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
Микро предприятията, с оборот над 500 000 лева, също както и малките предприятия,
които са реализирали по-съществени обороти през 2019 г. практически останаха
неподкрепени с безвъзмездни средства за покриване на най-неотложните им нужди.
Защо едно дружество със средносписъчен брой на персонала 11 лица се нуждае повече
от подкрепа от дружество с 9 лица?
В допълнение в насоките за кандидатстване ясно е посочено, че процедура
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се явява
продължение на инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване на оборотен капитал
чрез безвъзмездни средства за предприятия от всички сектори в страната, започната с
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процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“.
При това условие възможно ли е да бъдат преосмислени изискванията и от процедурата
да могат да се възползват и микро предприятия с обороти над 500 000 лева.
Здравейте,
Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Искаме да се възползваме от възможността да кандидатстваме по процедура „Подкрепа по предложение №1.
за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“, но след запознаване с условията за
кандидатстване разбрахме, че те са предназначени само и единствено за малки фирми,
което не включва в себе си микро фирмите, каквато е нашата.
Това е единственото условие, на което не отговаряме и поради което не можем да
кандидатсваме за безвъзмездно финансиране. В текущата ситуация подобна опция е от
изключителна важност за нашата фирма.
Поради това искаме да се възползваме от възможността, която сте предоставили и да
внесем предложение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Изменението за което молим е в точка 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите,
текста от параграф 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).
Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията малко
предприятие като попълнят и представят към проектните предложения Декларация
за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Преди сключване на
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
Управляващият орган ще извършва проверка относно категорията предприятие на
одобрените кандидати.“
да се замени с текста:
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„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.
Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията малко
предприятие като попълнят и представят към проектните предложения Декларация
за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Преди сключване на
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
Управляващият орган ще извършва проверка относно категорията предприятие на
одобрените кандидати.“
Вярваме, че молбата ни ще бъде приета и разгледана, след което очакваме Вашето
решение.
Благодарим Ви за отделеното време!
В уважение,
21.

13.10.2020г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Във връзка с обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002- по предложение №1.
2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19 по приоритетна ос 2
„Предприемачество и капацитет за рестеж на МСП на оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност 2014-2020 година.
Уважаеми госпожи/господа,
Във връзка с обявяване на мярка BG16RFOP002-2.089 и след запитвания от мои
клиенти, с цел постигане на резултати от оперативната програма, в качеството ми на
управител на счетоводно предприятие „…..“ ЕООД гр. Благоевград с ЕИК ……..
отправям следното предложение:
1. Допустими по процедурата да бъдат и микро предприятия, които
реализират оборот над 500 000 лева годишно, но средно списъчният брой на
персонала е под 10 човека.
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В подкрепа на това предложение да бъдат взети предвид голяма част от микро
предпиятията, които не успяха да се възползват от мерките по процедура
BG16RFOP002-2.079.
Като пример за това са голяма част от малките производствени цехове и транспортни
фирми /извършващи превоз на товари, а не автобусните превозвачи, които бяха
подпомогнати по отделна мярка/, при които спад в оборота бе реализиран след месец
април 2020 година. Всички тези компании не успяха да кандидатстват по процедура
BG16RFOP002-2.079, а сега с ограничителното условие по процедура BG16RFOP0022.089 /допустими да бъдат само малки предприятия/, същите не могат кандидатстват и
по настоящата процедура.

22.

13.10.2020г.

23.

13.10.2020г.

С настоящето моля, отправеното предложение да бъда взето предвид при обсъждане на
процедура BG16RFOP002-2.089.
Уважаеми колеги,
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“
считаме, че изключването на микропредприятията от процедурата е погрешно.
Всички микропредприятия, които са реализирали оборот над 500 хил. лева, покриват
основното изискване по тази процедура.
Изключването ни от процедурата в основата си е дискриминационна форма на
реализация на помощта.
По този начин микропедприятията с оборот над 500 хил. лева ще бъдат сериозно
ощетени.
Изложени са на голям риск и невъзможност за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19.
Обръщаме се към Вас с молба процедурата да бъде преразгледана, като бъдат включени
и микропредприятията.
Здравейте,

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Смятам, че до процедурата трябва да бъдат допуснати и микро предприятия които по предложение №1.
отговарят на критерия за оборот над 500 000 лв. Така програмата ще може да достигне
до повече фирми , които по една или друга причина не са успяли да подадат документи
за предишната програма.
Можете да заложите и тавани за изплащане на безвъзмездната помощ според вида на

20

фирмата . Ако си микро предприятие примерно 20 000 лв, ако си малко предприятие
30 000 лв и т.н.( това вие го решете според зависи с колко бюджет може да се разполага
по тази програма ) вкрайна сметка целта е да се помогне на по-голям брой фирми ,
които наистина имат нужда от средства и са пострадали от пандемията.
Идеята е да се подкрепи бизнеса, които в нормално време е внасял в бюджета
ежемесечно пари под различна форма – осигуровки, ддс,данъци мпс, акцизи и т.н. - не
ги обвързвайте парите с непосилни критерии - дайте шанс на повече хора и фирми да
работят и да си стъпят на краката, защото много хора се страхуват как ще изкарат
зимата и ще я карат за напред в неясното бъдеще.

24.

13.10.2020г.

С Уважение :
Имам следните въпроси при разглеждане на документите:

Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
1. Ако в т.1 на Pril_1_Deklaraciq_MSP сме записали, че сме НЕЗАВИСИМО представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
предприятие, трябва ли да попълваме Pril_1.1_Spravka_MSP ?
ЗУСЕСИФ.

2. В таблицата на коя част (т.III или т.IV )на Декларацията за финансови данни
Pril_2 да покажем че сме получили финансиране по BG16RFOP002-2.073 ?
Ако още не сме подали финален отчет какво да запишем в колона „Разходи за които е
предоставена помощта“?

1. Декларация 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 Декларация
за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП
3. В случай на Акционерно дружество всички членове на СД трябва да подпишат (Приложение 10.1) се изискват на етап „договаряне“,
формуляра за кандидатстване с КЕП.
като Справката не се изисква за независими
Как да е оформено пълномощното в Pril_5?
предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСП.
В процедурата по BG16RFOP002-2.073 попълвахме само „Заявление за профил на
достъп на ръководител на Бенефициента“.
2. Получените средства по процедура BG16RFOP0022.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за
Извинете ако въпросите ми не са свързани с процеса на обществено обсъждане, но за преодоляване на икономическите последствия от
по-голяма оперативност е добре да са изяснени предварително в Указанията.
пандемията COVID-19“ следва да се впишат и в т.III на
Декларацията за финансови данни. В колона „Разходи
за които е предоставена помощта“ следва да се запишат
разходите съгласно АДБФП.
3. Проектното предложение се подава електронно чрез
ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП към датата
на кандидатстване от лице, което е официален
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Уважаеми дами/господа,

представляващ на кандидата и е вписан като такъв в ТР
и Регистъра на ЮЛНЦ или упълномощено от него лице.
В случаите, когато кандидатът се представлява само
заедно от няколко физически лица, проектното
предложение се подписва от всяко от тях при
подаването.
1. Предложението се приема

Приложено изпращаме предложения и коментари във връзка с Общественото 2. Предложението не се приема
обсъждане по горепосочената процедура съгласно предоставената ни възможност (за УО на ОПИК не превижда въвеждането на допълнитени
Ваше удобство и в word формат).
дефиниции и определения. Следва да имате предвид, че
УО на ОПИК ще публикува Ръководството за
1. На стр. 15, т. 14 от Условията за кандидатстване се казва: „Важно: Във връзка изпълнение на ДБФП по настоящата процедура, където
със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране ще са предоставени детайлни указания за отчитането на
на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на проектните преложения.
възстановяване“.
3. Предложението се приема частично
Респективно в бележка под черта на същата страница се дефинира печалбата: „В Текстът в Условията за изпъление е коригиран
съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г.
печалбата се определя като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите
разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване
на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ.
Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по
проекта“.
Не разбираме необходимостта от такова изискване, тъй като:
- В чл. 192, параграф 3, б. "д" се казва, че тази обща забрана не се отнася за
"безвъзмездни средства с ниска стойност.", а под "ниска стойност"
регламентът разбира под 60 000 евро (чл. 2, т. 41);
- В чл. 192, пар. 3, б. "а" се казва, че забраната не се прилага и за "действия,
чиято цел е засилване на финансовия капацитет на бенефициера, или
действия, които генерират приход, за да се гарантира тяхната
непрекъснатост след периода на финансиране от Съюза, предвиден в
споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства".
Процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ попада и в двете посочени
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по-горе изключения от правилото/правилото не би следвало да е приложимо за тази
процедура/.
Освен посоченото, дефиницията и прилагането и са очевидно непонятни за
кандидатите. По процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19“(в която също присъстват
въпросните текстове) са зададени 6 въпроса за тълкуването на УО на този текст и по
нито един от тях не е получен отговор(отговорите само цитират текста, за който се иска
тълкуване от кандидатите). Всичко описано поставя кандидатите в ситуация, в която
следва да решат дали да кандидатстват или не при явна невъзможност да определят
съответствието на проектите си с това правило, което смятаме за некоректно.
Предложение:
- В случай, че правилото действително не е приложимо за обсъжданата
процедура, съгласно Регламента, текстовете на стр. 15, т. 14 и респективно
бележката под линия да се премахнат от Условията за кандидатстване.
- В случай че правилото за печалба ще се прилага към обсъжданата
процедура, въпреки описаното в Регламента(съгласно други правила, които
се спазват от УО), то УО да запише в Условията за кандидатстване и как
следва да се тълкува това правило и как ще се преценява дали кандидатите
спазват неговото прилагане.
2. На стр. 20, т. 16 от Условията за кандидатстване се казва: „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.“.
В същото време в документацията за кандидатстване не се намира дефиниция на
понятията "едни и същи установими разходи" и „различни установими разходи“.
Смятаме, че липсата на дефиниция поставя кандидатите в условията на невъзможност
за правилна преценка за допустимостта на разходите им, тъй като много потенциални
кандидати, вече са кандидатствали по процедура „Подкрепа на микро и малки
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“.
В „Декларация за финансовите данни“ се казва: „II. Представляваното от мен
предприятие не кандидатства по настоящата процедура за разходи, за които е
получило публично финансиране през периода на допустимост на разходите по
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процедурата“.
Текста насочва, че към понятията "едни и същи установими разходи" и „различни
установими разходи“ УО прилага същото разширително тълкуване, каквото прилага и
за разходите за персонал, а следва да се има предвид, че периодът на допустимост на
разходите и по двете процедури - „Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Подкрепа
за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ се припокрива в изключително висока степен.
В допълнение в условията за изпълнение се казва, че: „не се допуска даден проект да
се осъществява изключително чрез възлагане на обществена поръчка за стоки или
услуги (или процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно разпоредбите
на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г.), съгласно чл. 67, (4) на Регламент 1303/2013“(във
връзка с опростеното отчитане на разходите).
Предвид всичко гореописано, смятаме, че е от изключителна важност да бъдат
разписани от УО ясно посочените по-горе неясноти, тъй като освен описаната
невъзможност на кандидатите да преценят допустимостта на разходите си по тази
процедура се поставя под въпрос и самата цел на процедурата. Необходимостта от
процедурата УО обосновава като: “настоящата процедура се явява продължение на
инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване на оборотен капитал чрез
безвъзмездни средства за предприятия от всички сектори в страната, започната с
процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“.
УО е констатирал (в обосновката си), че: „Направените анализи от страна на УО на
ОПИК показват, че тези предприятия са се възползвали в много малка степен от
възможностите, които предоставяше процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с оглед ограничения обхват
на подкрепата, който беше наличен по нея (между 3 000 лв. и 10 000 лв.)“, а също и, че:
„По този начин малките предприятия, които са реализирали по-съществени обороти
през 2019 г. практически останаха неподкрепени с безвъзмездни средства за покриване
на най-неотложните им нужди“.
Смятаме, че ако към описаните понятия "едни и същи установими разходи" и „различни
установими разходи“ се приложи разширено тълкуване, каквото се прилага за
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разходите за персонал по смисъла на процедурата и бъде отнета възможността на малки
предприятия, кандидатствали н-р за суровини и м-ли в процедура „Подкрепа на микро
и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“ да кандидатстват за суровини и м-ли, защото вече са получили публично
финансиране за този вид разход, то целта на процедурата не може да бъде постигната.
Пример: Малко предприятие с оборот за 2019г. над 500 000лв. е кандидатствало и е
получило подкрепа по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Тъй като е
получило помощ по мярката 60/40 или н-р „Заетост за теб“ и поради разширеното
тълкуване на разходите за персонал, в процедурата за „Подкрепа на микро и малки
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“ то е отчело разходи за суровини и материали, за които е получило, определената и
от УО като недостатъчна сума от 10 000лв. помощ. Визираният случай не е изолиран, а
в него попадат сериозна част от потенциалните кандидати в тази процедура. Ако УО
приложи по аналогия разширеното тълкуване за допустимите разходи за персонал и за
суровини и материали н-р, то ще се окаже, че много от потенциалните кандидати по
тази процедура ще могат да заявят само и единствено разходи за външни услуги, вкл
режийни разходи, а тези разходи не съставляват основна разходна част на
потенциалните кандидати или поне в по-голямата част от тях. Описаното, заедно с
изискванията, произтичащи от опростеното отчитане на разходите ще постави наистина
нуждаещи се от подкрепа малки предприятия(кандидатствали по процедура „Подкрепа
на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“) в невъзможност да кандидатстват по новата схема. Нещо
повече – тези кандидати ще се окажат дискриминирани и „наказани“, тъй като са
участвали в регламентирана предходна процедура, вместо настоящата процедура да се
яви продължение за тях към предходната процедура, каквато е целта на УО. За други
фирми, които не са кандидатствали по предходната схема(вероятно поради липса на
нужда към онзи момент) няма да съществува проблемът с получена публична помощ за
разходи или поне те ще могат да кандидатстват за разход, съставляващ основна
разходна част.
Предложение:
Да бъдат разписани ясно и точно дефиниции от УО за понятията "едни и същи
установими разходи" и „различни установими разходи“, като се приложи възможно
най-стеснително тълкуване на посочените понятия.
3. На стр. 17-18, т. 14.2 от Условията за кандидатстване се казва: „ВАЖНО: Редът
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за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС
№160/2016г. е приложим за бенефициентите за разходите, извършени в
периода след обявяване на процедурата“.
На стр. 4 от Условията за изпълнение се казва: „За разходите, направени в периода от
01.02.2020 г. до обявяването на процедурата редът за избор на изпълнител съгласно
разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. НЕ СЕ ПРИЛАГА“.
По долу на същата страница се пояснява, че ако кандидатът реши да пристъпи към
изпълнение на дейностите по проекта след подаване на проектното предложение и
преди сключване на административния договор за безвъзмездна помощ следва да се
изпрати документацията за търга за публикуване и т.н.
Смятаме, че УО коректно е описал редът за провеждане на процедури в случай на
предварително изпълнение(след подаване на проектното предложение), а за периода от
обявяване на процедурата до момента на подаване на проектното предложение, за
който период според Условията за кандидатстване също се прилага редът за избор на
изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. не се казва по
какъв ред ще се провеждат процедури.
Смятаме, че не е коректно редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на
ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. да се прилага от момента на обявяване на процедурата,
тъй като в този момент бенефициентът не е задължен да е взел решението си за
кандидатстване( срокът за подаване на проекти се очаква да е 2 месеца), а също не е
задължително кандидатът да е преценил какви точно разходи ще отчита по проекта в
момента на обявяване на процедурата дори ако е решил да кандидатства. Предвид
описаното, ако редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и
ПМС №160/2016г. се прилага от момента на обявяване на процедурата, то много
кандидати биха загубили възможност да отчетат действително извършени допустими
разходи.
Предложение:
- Не намираме нормативно изискване, което да изисква прилагане на реда за
избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС
№160/2016г. да се прилага от момента на обявяване на процедурата, но все
пак, ако изискването произтича от нормативен документ, то следва в
Условията за изпълнение УО да опише и по какъв ред ще се извършва
провеждането на процедури в периода от обявяване на процедурата до
момента на подаване на проектното предложение
- Ако изискването редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на
ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. да се прилага от момента на обявяване на
процедурата не произтича от нормативен документ, то предвид описаното
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по-горе предлагаме редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на
ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. да се прилага от момента на подаване на
проектното предложение, а не от момента на обявяване на процедурата и
респективно редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на
ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. да не се прилага до момента на подаване на
проектното предложение.
Във връзка с обявеното обществено обсъждане на горецитираната процедура, Предложението не се приема.
предлагам в обхвата на подпомаганите предприятия да бъдат включени и микро- Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
предприятия, отговарящи на останалите условия.
по предложение №1.
Макар и малко на брой, все пак съществуват микропредприятия реализирали оборот
над 500 000 лв. за 2019 г. и пострадали от последствията от пандемията.
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С поздрав,
Здравейте отново,
след задълбочено проучване на условията на Програмата за подкрепа на малки
предприятия, бих искала да Ви попитам поради какво причина не са включени и микро
предприятията, които отговарят на условията за оборот. В ситуацията породена от
пандемия, намаляване на производството и респективно вноса / износа, фирми като
нашата, които имат нужда от подкрепа остават без такава. Очаквате ли да бъдат
отпуснати следства, които да обхващат и микро предприятия с голям оборот?
Здравейте!
Във връзка с обявена процедура BG16RFOP002-2.089 ще съм благодарна да получа
следното разяснение - представлявам фирма, която има брой на персонала под 10
човека и годишен оборот над 500000лв. за предходните няколко години. В този смисъл
възможно ли е да кандидатстваме за финансиране? Изискването за оборот ли стои като
водещ критерий за кандидатстване или броя на персонала. Моля, за еднозначен отговор
тъй като четох закона и изискванията, но не съм сигурна в тяхното тълкуване.
Здравейте,
Относно
общественото
обсъждане
на
процедурата
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“ по
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, предлагаме в
програмата да бъдат включени и микропредприятията. При обявените в момента
условия голяма част от микропредприятията с оборот над 500 000 лв. и персонал до 10
човека, с отчетен значителен спад в продажбите и приходите през 2020 г., няма да

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.
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могат да се възползват от програмата.
Поздрави!
Здравейте,
Предложението ми е свързано с един от критериите за недопустимост на разходите
съгласно т. 14.3 от Условията, а именно че са недопустими 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 бележка под линия сте посочили, че става дума само за схемите за
компансации на МТСП и процедури по ОПРЧР, но за да няма объркване у
потенциалните кандидати е добре да поясните, че тук не се включват разходите за
персонал/възнаграждения по процедури за оборотен капитал за справяне с пандемията
по ОПИК.
Предложението ми е продиктувано от факта, че ние имаме договор по процедура
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19" в размер на 9 000 лева, в
рамките на които са включени разходи за възнаграждения и възнамеряваме да
кандидатстваме и по тази процедура при официалното ѝ обявяване отново за
възнагражения в размер на 19 800 лева, без да има дублиране, разбира се. Доколкото
разбирам от посоченото на стр. 8 от Условията можем по двете процедури да вземем
общо 50 000 лв. и няма проблем и по двете да включим един и същи вид разходи, в
случая възнаграждения.
Поздрави
Предложение
В процедурата да се включат и микропредприятията, които имат оборот над 500 000
лв., а не само малки предприятия. Още повече, че както е описано настоящата
процедура се явява продължение на инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване
на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за предприятия от всички сектори в
страната, започната с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа
на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ и процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“.
Да бъдат включени като допустими кандидати и микропредприятия с оборот над 500
000 лв.
Предприятие реализирало оборот 1 млн.лв. с 8 или 9 човека средносписъчен персонал е

Предложението се приема.

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.
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микро предприятие и не може да се възползва от проекта. В същото време предприятие
с оборот 500 хил. и персонал 10 човека е допустим кандидат. Първото предприятие има
по-добро управление и затова няма да бъде подкрепено?
Във връзка с обявеното обществено обсъждане на горецитираната процедура,
Предложението не се приема
бих искала да изразя следното становище:
Механизмът за изчислението на месечния спад в
оборота на предприятията, който се базира на данните
Избраният източник на информация за средноаритметичните обороти на
от Справката-декларация за ДДС (подавана към НАП)
рагистрираните по ЗДДС предприятия (Справка-декларация по ЗДДС) не
и който е детайлно описан на стр. 10 от Условията за
показва точно оборотите на предприятията и може да доведе до значително
кандидатстане,
бе
въведен
по
процедура
изкривяване, особено при фирми от сектора на строителството. В
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия
строителството често се случва дълго време (месеци и години дори) да се
за преодоляване на икономическите последствия от
фактурират аванси (включени в справка-декларация по ЗДДС), които по
пандемията
COVID-19”
след
проведени
същество не представляват приходи от продажби. При завършване на обект
междуведомствени консултации между УО на ОПИК и
обикновено се фактурира малка или нулева сума (която се отразява в СД по
НАП механизмът на изчисляване на спада в оборота
ЗДДС), но формира значителен по обем Приход от продажби.
съгласно Справката-декларация за ДДС е прецизиран
като са добавени и допълнителни източници на
В същото време, до пълното завършване и предаване на обект е е ясно
информация. Към настоящия момент не се предвижда
дали ще бъде реализиран приход (печалба) или загуба.
да се въвеждат промени в горепосочения механизъм на
изчисление.
Така, избраният източник на информация може да направи несъпоставими
кореспондиращи си периоди от 2019 и 2020 година, поради това, че не
сезонността и периодичността влияят на осчетоводяването на прихода, а
сроковете по конкретни договори.
Също така, това че дадена фирма през една от двете години е изпълнявала
по-ресурсоемки договори (с получените приходи е закупувала значително
количество материали) в сравнение с другата година, не е справедлив
критерий за оценка на състоянието ѝ и степента на реализирани негативни
ефекти от кризата върху нея.
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С поздрав,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по 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“

Предложението се приема.
И в публикуваните за обществено обсъждане Условия
за кандидатстване е наличен уточняващ текст, че
„Кандидатът следва да избере три календарни месеца в
периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца
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Относно: Раздел 11.1, точка 6 от УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, точка 6 от УСЛОВИЯ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ:
6) Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от
01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен
спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.
Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до
месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за
финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително месеците да са
последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за
финансовите данни (Приложение 2), като не е
задължително месеците да са последователни и/или във
всеки един от месеците да е регистриран спад от
поне 20%.“.
Допълнително, УО на ОПИК ще включи нагледен
пример за изчисление на спада, както и допълнително
уточнение, че месеците са „произволно“ избрани от
кандидата.

Предложение: Да се разясни дали кандидатът трябва да има спад за трите месеца
или може да има голям спад за два месеца и малък нарастък за един месец, като
средноаритметичният спад е над 20%.
35.
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Спадът в приходите от продажби не се отразява в Справката-декларация по ЗДДС, тъй Предложението не се приема
като в част от дейността на „Т…… ” ООД има специфика.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Съгласно договор, „T……. ” ООД е разпространител на електронни карти за гориво, по предложение №33.
собственост на „Ш……” ЕООД, срещу възнаграждение, калкулирано като отстъпка от
цената на зареденото от клиентите на „Т……….” ООД гориво, т.е. дружеството не се
явява търговец на горива, а предоставя на своите клиенти услуга за ползване на
отстъпка в цената на горивото и възможност да плащат отсрочено.
Съгласно Писмо на Министерство на финансите, № 26-00-144/08.03.2018 г. относно
прилагане на счетоводното законодателство при отчитане на електронни карти за
гориво, реализираният оборот от префактуриране на количеството горива не следва да
се отчита като приход на предприятието-посредник. За приход се признава само
размера на комисионната, която се получава като разлика между отстъпката, ползвана
по договора с „Ш………..” ЕООД, и договорена отстъпка, с която се фактурира на
клиентите.
В тази връзка, при осчетоводяване на фактурата за горива, получена от „Ш…………”
ЕООД в Дневника за покупки по ЗДДС на „Т…….” ООД се отразява дебита на
разчетна сметка, 409 300 „Разчети с доверители”, с аналитичност по вид на горивото,
количеството и стойност, а не разходна или материална сметка. Съответно, при
осчетоводяване на фактурите за продажба в Дневника за продажби по ЗДДС на
клиентите на „Т…” ООД, използвали карти за гориво, се отразява кредита на същата
разчетна сметка 409 300 „Разчети с доверители”, а не приходна сметка.
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В края на всеки месец счетоводната сметка 409 300 „Разчети с доверители” остава с
кредитно салдо, което е равно на разликата между платената сума за гориво от
клиентите на „Т….” ООД и платената сума за гориво от „Т…. ” ООД на „Ш….” ЕООД
и което формира прихода, който реализира „Т….” ООД от тази дейност. Сметка
409 300 „Разчети с доверители” от индивидуалния сметкоплан на Дружеството се
приключва месечно с допълнителен документ (Мемориален ордер) като сметката се
дебитира срещу кредитиране на счетоводна сметка 709 500 „Други приходи от
дейността”-подсметка „приходи гориво Ш.. ”, като по този начин се отразява реалната
икономическа изгода на предприятието. Горната счетоводна операция не се отразява в
Дневника за продажби по ЗДДС . С използването на разчетната счетоводна сметка
409 300 „Разчети с доверители”, може да се извърши точна оценка на направените
разходи и приходите, свързани с тази дейност.
Поради това, спадът на приходите на „Т….” ООД за даден период от 2020 г.
спрямо същия период от предходната година, може да се проследи от Справка за
приходните счетоводни сметки, изготвена на база Оборотни ведомости за
синтетични сметки от раздел „Приходи”, а не от Дневника за продажби по ЗДДС
или Справка-декларация по ЗДДС за съответните периоди .
Използвали сме тази методология за изготвяне на справка за спад на приходите от
продажби при кандидатстване по Мярка 60/40, за която сме получили одобрение и
финансиране.
Здравейте,
Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
бих искала да Ви попитам може ли фирма с НКПД 4761
представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
ЗУСЕСИФ.
да кандидатства по проект BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с
Условията за кандидатстване не поставят ограничения
оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пред малките предприятия от Сектор G ТЪРГОВИЯ;
пандемията COVID-19" ?
РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ да
кандидатстват по настоящата процедура при спазване
на всички приложими изисквания и ограничения
(посочени в т.11.2 от Условията за кандидатстване и
др).
Здравейте,
Предложението не се приема
Във връзка с обявена за обществено обсъждане процедура за подбор на Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 по предложение №1.
лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ , моето
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предложение към процедурата е следното:
Подкрепата да бъде насочена и за микро-предприятия с оборот над 500 000 лв., тъй като
поради глобалното разпространениe на пандемията Covid - 19, освен малкият бизнес,
така и микро предприятията са най-силно засегнати и ще бъдат поставени под риск от
загуба на доходи и необратимо излизане от пазара. Също така вземайки предвид
и ограничения обхват на подкрепата, който беше наличен по „Подкрепа на микро и
малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“ - между 3 000 лв. и 10 000 лв., микро предприятията, които са реализирали
по-съществени обороти през 2019 г. също останаха неподкрепени с безвъзмездни
средства за покриване на най-неотложните им нужд и.
Поздрави,
Здравейте,
Предложението не се приема
Средните предприятия бяха обект на таргетирана
Пиша Ви във връзка с общественото обсъждане на програмата за "Подкрепа на малките подкрепа по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на последствията от COVID-19". за средни предприятия за преодоляване на
От проектните условия за кандидатстване виждам, че програмата ще бъде насочена, икономическите последствия от пандемията COVIDкакто е и описано към " малки предприятия".
19“, като не се предвижда да бъдат включени като
Бих искала да предложа, ако е възможно, да включите и средните предприятия в тази допустим кандидат по настоящата процедура.
програма, тъй като в България има голям брой предприятия, които са на границата
между малко и средно предприятие и за които не се знае дали ще стигне финансиране
по мярката за средни предприятия, където стойността на финансирането е 150 000 лв.
тъй където се предполага да бъде направен подбор измежду допустимите кандидати.
Така например, нашето дружество към края на 2019 г. се води средно. Средният
списъчен брой на персонала към края на 2019 година е 53 души, оборотът ни е малко
над 4 млн, лв, а активите ни са под 3 900 000 лв. От тук изложеното виждате, че
показателите са много гранични с изискванията. Следователно, силно вероятно е,
дружество, което има много по-високи показатели от нашите да получи финансиране с
приоритет пред нашето по програмата за финансиране на средни предприятия, тъй като
финансирането на по ликвидно дружество би имало по-голям икономически ефект за в
следствие.
Благодаря предварително за отделеното време!

39.

15.10.2020г.

Поздрави!
Здравейте,
Предложението не се приема
От публикуваните за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по схемата се Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
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налага извода, че микро предприятия, които имат оборот над 500 000 за 2019 година са по предложение №1.
недопустими кандидати.
Въпросът ми е дали правилно съм разбрала, че микропредприятията са недопустими
кандидати по тази схема?
Освен това, ако правилно съм разбрала, че микропредприятията са недопустими
канидати - то защо е наложено това ограничение при положение, че се препдолага, че
тези фирми са били изключително жизнеспособни и перспективни преди пандемията,
тъй като с малък на брой персонал са реализирали сериозни обороти?
Редно е да се осигури подпомагане и на тези предприятия, тъй като обосновката на
процедурата за обществено обсъжане, касаеща малките предприятия с оборот над 500
000 е напълно валидна и за микропредприятията с оборот от такъв порядък.
Освен това, Законът за малките и средни предприятия третира микропредприятията
като част от категорията "Малки" - Чл. 3. (1), т. 3 - и в тази връзка те би следвало да са
допустими кандидати по процедурата.
В очакване на Вашия отговор, като се надявам да вземете под внимание изложените
коментари!
Поздрави
40.
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Уважаеми Г-да,
може ли да кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за
малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ дружество с код на
икономическата дейност КИД 10.71 Производство на хляб, хлебни и пресни
сладкарски изделия?
-Поздрави

41.
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Здравейте,
във връзка
програмата
финансова

Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
ЗУСЕСИФ.
Условията за кандидатстване не поставят ограничения
пред малките предприятия от 10.71 Производство на
хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия да
кандидатстват по настоящата процедура при спазване
на всички приложими изисквания и ограничения
(посочени в т.11.2 от Условията за кандидатстване и
др).
Предложението не се приема
При залагането на критериите за техническа и
с критериите за техническа и финансова оценка на кандидатите по финансова оценка по процедурата УО на ОПИК се е
бих искал да попитам по каква логика са избирани показателите за стремил да запази изискванията и критериите за оценка,
оценка?! Каква е връзката между високия марж на печалба и прилагани по аналогични като обхват и насоченост
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необходимостта от оборотен капитал за справяне с кризата? А показателят "Разходи за
данъци към НПП" е абсолютно непонятен за мен(като човек занимаващ се с финансови
и счетоводни анализи повече от 15 години).
Единственият извод, който може да се направи от така заложените критерии за оценка,
е че се цели да се дадат пари на предприятията, които нямат нужда от тях.
Излиза, че предприятията работили с голям марж на печалбата в дейността си и са
платили повече данъци, са предпочитани за подпомагане пред такива, оперирали с помалък марж. Т.е. тези, които са печелили повече през предходните две години и са
имали възможност да заделят резервен капитал, с който да посрещнат тежките условия
на 2020г ще бъдат подпомогнати, за сметка на предприятията, които са работили при
по-малък марж, и които в действителност имат нужда от тази подкрепа. И двата
показателя толелират богатите фирми. Това толериране обаче поставя в неравностойно
положение и предприятия от различни отрасли и сектори. Тъй като в произвоството
обикновено маржовете на печалба са доста по-ниски от търговията и услугите,
вероятността средствата превдидени за такива отрасли и сектори да останат неусвоени
е реална. Като резултат средствата ще бъдат пренасочени към сектори търговия, услуги
и др. които по подразбиране имат по-големи маржове на печалба. И така вместо да се
подпомогне реалната икономика- производителите създаващи добавената стойност, ще
бъдат стимулирани "по-добрите" продавачи, прекупвачи и предоставянето на услуги.
Това ли е целта на тези програми - да убием малкия производител и да помогнем да
оцелее големия прекупвач?!

процедури, каквато се явява процедура на подбор на
проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“.
Допълнително, посоченият критерий „Коефициент на
разходите за данъци спрямо реализираните приходи за
2018 г. и 2019 г.“ отчита не само реализираните
финансови показатели, но показва и приноса на
предприятието към публичния ресурс на страната, част
от който се формира именно от данъците. Доколкото
средствата, които получават предприятията са част от
този публичен ресурс, считаме наличието на този
критерий за целесъобразно. Не на последно място
следва да се обърне внимание, че в рамките на
критериите за техническа и финансова оценка е
включен критерий, който оценява икономическия
потенциал на предприятието, а именно критерия за
EBITDA.
Съшо така, следва да имате предвид, че с оглед
избягването
на
неравнопоставеност
между
предприятията от отделните сектори по процедурата е
предвидено наличният бюджет да бъде разделен
Апелирам към сериозно преразглеждане на избора на финансови показатели и пропорционално по сектори на икономическа дейност
стойностните им измерители. Ако искате наистина да подпомогнете бизнеса заложете съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни
показатали като
за броя на малките предприятия с оборот над 500 000
- Обръщаемост на оборотният капитал
лв. във всеки от допустимите сектори.
- Ликвидност и бърза ликвидност
- Краткосрочна задлъжнялост.
Също така тези показатели са различни за различните индустрии и сектори, и
съответното техните стойности трябва да бъдат съобразени с това. Не е възможно да се
поставят единни критерии за финаносви показатели за всички бизнеси, при положение,
че всеки вид бизнес си има своята специфика.
Надявам се коментарът ми да бъде взет под внимание. Като възможно решение е, и
пълното отпадане на финансовD0те критерии за получаване на помощ.
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В Условията за кандидатстване по отношение на Критериите и методиката за оценка е
записано следното:
"22. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:
Съгласно критерии и методология за оценка на проектните предложения – Приложение
6."
Съответно в цитираното Приложение 6 са описани 3 критерия с по 10 точки всеки.
Под таблицата с критериите е записан следният текст:
"ВАЖНО: Проектните предложения, получили минимум 12 точки на етап „Техническа
и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка като се
изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от сектора, в който осъществява
основната си икономическа дейност предприятието-кандидат.
За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до
покриване на размера на бюджета за съответния сектор съгласно КИД-2008, определен
в т. 8 от Условията за кандидатстване. В случай че бюджетът по някой от секторите не
бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс
към онези сектори, за които не достига наличното финансиране."

Предложението се приема.
Добавен е уточняващ текст, от който недвусмисленот
става ясно, че проектните предложения, които са
получили по-малко от 12 точки на етап „Техническа и
финансова оценка” са недопустими за финансиране.

От този текст не става ясно посочените 12 точки задължително изискуем минимум ли
са, който трябва да покрият кандидатите или това са точки, които биха се взели предвид
единствено ако заявената БФП от подадените проектни предложения надхвърли
определения по мярката бюджет.
Не е ясно дали ако всички подадени проектни предложения от определен сектор са със
заявена БФП под размера на бюджета описан в Условията за кандидатстване, те ще
бъдат разгледани и оценени независимо от получения брой точки, при условие, че
отговарят на условията за допустимост и са покрили изискването да нямат 0 точки по
подкритерий 3.1. „Представената информация описва ясно връзката между пандемията
COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат“, съгласно изискването в
Приложение 6.
На пример по други мерки за финансиране под описаните критерии за подбор ясно и
категорично е записано по следния начин:
"Важно: Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 40 точки по
критериите за подбор.", от което става категорично ясно, че проектни предложения с
по-малък брой точки няма да бъдат разглеждани, независимо дали е усвоен бюджета по
мярката или не.
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Моля за уточняване на този текст и разписването му по начин, който да бъде
достатъчно ясен за кандидатите, относно това дали има изискуем минимум за точки по
критериите за подбор, за да бъде допустим проекта или няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Във връзка с обществено обсъждане на
Процедура за подбор на проекти по предложение №1.
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ - 09.10.2020 г.
Уважаеми Дами и Господа,
Недопускането на микро предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 г. до
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“ - 09.10.2020 г. противоречи на целта на
процедурата, а именно осигуряването на оборотен капитал за български предприятия
неподпомогнати или недостатъчно подпомогнати, за преодоляване на негативните
последствия от пандемията COVID-19 .
Единственият лесно измерим и обективен критерий за необходимостта от помощ
и нейния размер е оборота от предходни , преди пандемията периоди и техния спад по
време на протичането й. " Средно списъчен брой персонал" , отличаващ микро от
малки предприятия с подобен (сходен) оборот, не е показател нито за необходимостта
от допълнителни оборотни средства,
нито за ефективност, степен на
конкурентоспособност, перспективност или значимост за българската икономика и в
този смисъл е неприложим и неприемлив като критерии за допустимост до обсъжданата
процедура.

44.
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На основание гореизложеното следва до процедурата да бъдат допуснати
микропредприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 година.
Здравейте!
Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
Допустими за кандидатстване по цитираната процедура ще са малки
представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
предприятия.
ЗУСЕСИФ.
Фирма- кандидат е свързана по ЗМСП с друго предприятие и въз основа на
Приложими при определянето на категорията на
тази свързаност се определя като малко, независимо, че средносписъчния
предприятията-кандидати са разпоредбите на ЗМСП.
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персонал, зает във фирмата - кандидат, към момента както и за
предходните 2 години е 9 /девет/ човека.
Следва ли да се счита, че фирмата- кандидат е допустима по процедура за
подбор на проекти BG16RFOP002-2.089.

45.
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46.
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Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМСП „При изчисляване на
данните по чл. 3 се взема предвид дали предприятието е
независимо, дали е предприятие партньор по смисъла
на ал. 3, или е свързано предприятие по смисъла на ал.
5“.

Благодаря предварително!
Здравеите, имам следния въпрос относно кандидатстването по процедурата:
-Средносписъчният брой на персонала в "Х" фирма за 2019г. е 9 човека.
-Фирмата е с правна форма ООД и управителите са двама, но те не фигурират в
справката за средносписъчен брой на персонала от НСИ, освен това през 2019г. са
назначени още четирима човека на непълен работен ден , които и до момента са заети
във фирмата по (Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към
31.12.2019г. от НАП )
При това положение фирмата отговаря ли на условията за кандидатстване по
процедурата ?

Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
ЗУСЕСИФ.
За изчислението на средносписъчния персонал във
връзка с определянето на приложимата категория
предприятие сългасно ЗМСП следва да се изпозлват
данните от „Отчет за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд”, като към
средносписъчния брой на персонала без лицата, които
Благодаря предварително !
са по майчинство (код 1001) се прибавят наети лица по
договори за управление и контрол (код 1400) и
работещи собственици (код 1600).
Предложение
Предложението не се приема
ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот по предложение №1.
над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19
Здравейте,
В Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и
приложенията към 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“ като допустими кандидати следва да бъдат
допуснати и микропредприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.
Обосновката на процедурата изцяло важи и за тях. Целта на процедурата е осигуряване
на оборотен капитал за преодоляване негативните последици от пандемията COVID-19
, в този смисъл критерият " средносписъчен брой на персонала", отличаващ малки от
микро предприятия не е относим към целта.
От една страна има други мерки по отношение запазване на заетост и наемане на
персонал, от друга следва да се има предвид, че микро предприятията, с относително
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голям оборот (над 500 хил.лв.), са част от вериги за доставки, аутсорсват голяма част
от дейностите, производствените дейности , които извършват са с голяма степен на
автоматизация и нарушаването в тяхната работа би довело до затруднения в дейността
вкл. и на други търговски дружества.
Поздрави,
Във връзка с публикуваната за обществено обсъждане 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“ Ви
представяме настоящото становище с предложения за изменения, както в условията за
кандидатстване, така и в необходимия пакет документи за кандидатстване.
Най-важната промяна, която считаме, че следва да се направи в условията за
кандидатстване към процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ е да се включат като допустими кандидати микро
предприятията, които също са реализирали през 2019г. оборот от минимум 500 хил.
лв. Изложените съображения поради какви причини е изготвена програма само и
единствено за малките предприятия в обосновката от Управляващия орган не отговарят
на действителната икономическа обстановка в страната. Преобладаващата част от
фирмите, които оперират в транспортния сектор, са микро предприятията, които имат
персонал под 10 човека, но пък имат минимален годишен оборот за 2019г. 500 хил. лв.
Последните също се нуждаят от подпомагане, за да покрият текущите си разходи, тъй
като транспортният сектор безспорно е изключително засегнат от пандемията COVID19. В случая водещ критерий трябва да е оборотът, който фирмите са генерирали,
а не персоналът. Само по този начин може да се отчете обстоятелството, че и двата
вида предприятия са изпълнявали задълженията си към държавата за внасяне на
данъци, което е и допълнителен аргумент за това, че микро предприятията, генерирали
посочения оборот за 2019г. следва да получат публично финансиране. По този начин
ще се стимулира развитието на тяхната стопанска дейност, което неминуемо ще се
отрази и на държавния бюджет. Ако настоящата програма остане единствено за малки
предприятия, то по този начин се поставят в неблагоприятно положение микро
предприятията, защото само и единствено за тях няма да има създадена специална
процедура за подпомагане. Ограниченият обхват на подкрепата по процедура
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ също остава недостатъчен за
покриване на текущите разходи на микро предприятията в транспортния сектор. Само
разходите им за гориво месечно възлизат на стойност много над 10 хил. лв., а това

1. Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.
2. Предложението не се приема
Условията за кандидатстване не съдържат ограничение
предприятия, които са се възползвали от 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. да не могат да кандидатстват по настоящата
процедура.
Следва да имате предвид, че в т.14.3 от Условията за
кандидатстване като недопустими са посочени „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“.
Във връзка с проучването на възможността за
отпадането на горепосоченото ограниение, което е
приложимо по всички процедури за осигуряване на
оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК,
УО на ОПИК имаше нарочна среща с всички основни
структури, които имат отношение към мерките за
подкрепа чрез субсидирана заетост и бе установено, че
предвид разнородния характер на тези мерки и
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далеч не е едитвеният им разход. Това е така и защото оборотите, които микро
транспортните фирми генерират, са по-големи, вследствие на което същите внасят поголеми данъци, което неминуемо води и до подпомагане на икономиката на държавата
в настоящата кризисна ситуация. Това е двупосочен процес, който следва да бъде
съблюдаван.
Въз основа на изложеното, считаме, че следва да включите в допустимите кандидати и
микро предприятията, тъй като и те са по-малко засегнати от пандемията, но като
остане изискването за минимален годишен оборот от 50 хил. лв. Транспортните фирми
са важна част от икономическия живот на държавата, тъй като формират голяма част от
брутния вътрешен продукт на страната. Включвайки ги в допустимите кандидати
микро предприятията ще могат да запазят и развият своята стопанска дейност и да
преодолеят икономическите последствия от пандемията, което отговаря и на
специфичната цел по приоритетната ос по настоящата процедура, а именно капацитет
за растеж на МСП.
На следващо място, считаме, че следва да отпаднат от недопустимите разходи „разходи
за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал
(независимо дали финансирането e за част от или за целия персонал на предприятието)
през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020г. и до крайната дата на
изпълнение на проекта)“. По този начин се поставят в по-неблагоприятно положение
тези кандидати, които са получили подпомагане за запазване на заетостта дори и за
няколко месеца. В периода на допустимост на разходите по настоящата процедура
попадат всички програми за подпомагане, свързани със запазване на заетостта. Това
автоматично означава, че всички предприятия, които са кандидатвали за посочените
стимули за запазване на работните места, при получаване на одобрение по
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са лишени от
възможността да използват безвъзмездните средства отново с цел запазване на
заетостта в предприятието дори и за друг период, а нека да не забравяме, че найважният приоритет във „Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ е заетостта и
нейното запазване. Нещо повече, в т. 6 Цели на предоставяната безвъзмездна
финансова помощ по процедурата и очаквани резултати в публикуваните условия за
кондидатстване е записано, че се очаква като резултат „стабилност на работните места“.
Този резултат няма как да бъде постигнат, когато се лишават една голяма част от
дружествата да разходят отпуснатите средства за заплащане на трудови
възнаграждения и здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя. За всички
от кандидатите постоянният им разход е именно за запазване на заетостта на своите

източниците им на проверка, както и с оглед на
ограничения ресурс на средствата за подкрепа на
предприятията, е по-целесъобразно демаркацията да е
вкл. и от гледна точка период на допустимост на
разходите.
Бихме искали да обърнем внимание, че посоченото
ограничение не възпрепятства тези кандидати да заявят
подкрепа по настоящата процедура за друг вид
допустими разходи, различни от разходи за
възнаграждения.
3. Предложението не се приема
В Декларация, че кандидатът е запознат с Условията
за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1), Раздел 4 „Декларация за финансовите
данни“ кандидатите следва да посочат размера на
полученото
финансиране
към
момента
на
кандидатстване. Последното е приложимо както по
отношение на полученото финансиране, така и на
всички останали обстоятелства, които се декларират от
кандидата.
4. Предложението не се приема
Инвестирането на значителен публичен финансов
ресурс предполага осигуряването на по-задълбочена
проверка на качеството на проектните предложения
чрез прилгането на техническа и финансова оценка.
Прилагането на принципа на подбор на проекти „първи
по време, първи по право” е целесъобразно по
отношение на проектни предложения с по-малък ресурс
или обхват на
допустимите
кандидати, но
инвестирането на значителен публичен финансов
ресурс в един проект предполага прилагането на
механизъм за оценка, който включва и допълнителени
елементи, различни от фактора време на подаване на
проектното предложение, тъй като подаването на
проектно преложение зависи от редица технически
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работници/служители, което от своя страна пък гарантира запаването на дейността на
дружеството и неговото развитие. В тази връзка нашето предложение е да се изменят
условията за кандидатстване, като в недопустимите разходи да се включват само тези
разходи за персонал за периода, за който съответното дружество е получило
вдействителност финансов стимул, а не изобщо да се изключва този разход за тях. Още
повече, че дружествата в Приложение № 2 Декларация за финансовите данни
декларират какви помощи са получили и в какъв размер. Въз основа на тези данни
Оценителната комисия ще може да провери информацията относно полученото
публично подпомагане за съответното предприятие, защото има публични регистри,
съдържащи информация относно полученото подпомагане по ПМС № 55/30.03.2020г.,
ПМС № 151/03.07.2020г., РМС № 429/26.06.2020г. и т.н., а финансирането по
процедурите по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020
може да се извлече служебно от Управляващия орган.
Във връзка с гореизложеното, за Приложение № 2 Декларация за финансовите
данни следва да бъде отбелязано, че в таблицата, в която следва да се попълни в случай
на получена помощ съгласно „Временната рамка за мерки за държавна помощ в
подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“, в
някои случаи на получено подпомагане няма как да бъде отбелязан крайният размер,
който ще бъде отпуснат на дружеството. Пример: работодатели, които са одобрени във
връзка с програмата по Решение № 429 от 26.06.2020 г. за определяне на условията и
реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и работодатели с цел
запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно
засегнати от извънредното положение /РМС № 429/2020г./, получават месечни
компенсации за своите служители, като не могат да предвидят на каква стойност ще
възлиза помощта, която ще получат за целия заявен период от тях (който максимално е
шест месеца). Броят на служителите в списъка, който се подава към Агенцията по
заетостта, е възможно да се променя всеки месец, тъй като са възникнали предпоставки
за недопустимост за изплащане на компенсации на определени служители (пример:
нямат пълен работен месец, тъй като са били в болничен поради временна
неработоспособност; някой служител е излязъл в майчинство и т.н.). Поради което
дружествата могат да декларират единствено само подпомагането, което са получили
към момента на подаване на проектното предложение. Целият размер на помощта, ще
могат да декларират едва след като им бъдат излатени и последните компенсации за
последния отчетен период, за който са кандидатствали, като най-късният период за това
е 31.12.2020г. В този ред на мисли, следва да бъде въведено уточнение към Приложение
№ 2 Декларация за финансовите данни относно тези случаи как следва да се попълни
съответната таблица.

фактори като фунцкиониране на системата ИСУН 2020,
бързина на интернет връзката и т.н.
Допълнително, предвид големия интерес към
процедурата УО на ОПИК счита за неподходящо
цялостното преструктуриране на начина на оценката на
проектните предложения, публиквуан във варианта за
обществено обсъждане с оглед очакванията за
предвидимост на условията по процедурата и
направените значителни промени между първото и
второто обществено обсъждане.
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На следващо място, трябва да се отбележи и че редът за оценяване на
проектните предложения ще забави целия процес и одобрените кандидати няма да
получат безвъзмездната финансова помощ в максимално кратък срок, тъй като първо
трябва да се прегледат всички подадени проекти за изготвяне на оценка на
административно съответствие и допустимост и едва след това – техническа и
финансова оценка. Пример за това е и BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“, чиито краен срок за кандидатстване изтече на 24.08.2020г. и към настоящия
момент все още не е публикувана дори оценката за административно съответствие и
допустимост. Поради което, апелираме
за изготвяне на нова организация или ред за оценяване, който да гарантира в
максимално кратки срокове преглеждането и оценяването на проектните предложения
и съответно – по-бързото сключване на административните договори за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ.
Здравейте,
Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Предлагам процедурата да бъде разширена, като се включат и микро предприятия с по предложение №1.
годишен оборот над 500 000 лева.
Мотиви:
Мотивите ми съвпадат в изложената от УО на ОПИК обосновка по отношение на
малките предприятия. Програма BG16RFOP002-2.073 лимитира помощта до 10 000
лева, което е недостатъчно за предприятия реализиращи по-високи обороти,
независимо от техния статут – микро или малки.
Цитирам по-долу обосновката на УО на ОПИК.
Микро предприятията, които са реализирали по-съществени обороти през 2019 г. също
останаха практически неподкрепени с безвъзмездни средства за покриване на найнеотложните им нужди.
Цитат:
Направените анализи от страна на УО на ОПИК показват, че тези предприятия са се
възползвали в много малка степен от възможностите, които предоставяше процедура на
подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за
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преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с оглед
ограничения обхват на подкрепата, който беше наличен по нея (между 3 000 лв. и 10
000 лв.). Същевременно процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“, която предоставяше по-съществен обхват на подкрепата, бе насочена само към
средните предприятия в страната. По този начин малките предприятия, които са
реализирали по-съществени обороти през 2019 г. практически останаха неподкрепени с
безвъзмездни средства за покриване на най-неотложните им нужди.
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Поздрави,
Добър ден,
бих искала да изкажа своето мнение за публикуваните документи за обсъждане.
Основното ми възражение е, че има разминаване в изискването за наличие на спад от
поне 20%.
В първоначалното представяне е обявено, че се изискват 20% спад.
А в бланките за обсъждане, са заложени 3 месеца, средноаритметично изчислени - за
20% спад.
Прилагам публикуваната презентация:
https://www.opic.bg/public/uploads/2020/09/deseto-ofitsialno-zasedanie-na-kn-na-opik-iopimsp-17092020-2.pdf
Считам, че предприетият към момента модел за 1 месец спад - по всички останали
сходни програми - е по-разумен, и ще допринесе до по-голям интерес и участие от
страна на малките фирми.

Предложението не се приема.
Прилаганият досега по предишните процедури за
оперативен капитал, финансираи със средства от
ОПИК, критерий за допустимост на кандидатите „спад
поне 20% в оборота за един от календарните месеци в
периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца
на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от
2019 г.“ беше напълно обоснован при кандидатстване
по предишните процедури по-рано през 2020 г.
Както посочвате във Вашия коментар, първоначално
УО на ОПИК бе включил в проекта на Методология и
критерии за подбор на операции по процедурата като
критерий за допустимост наличието на спад от поне
20% в реализирания оборот единствено за един месец,
но вследствие на провелата се дискусия в рамките на
Десетото официално заседание на Комитета за
набюдение на ОПИК (провело се 17.09.2020 г.), бе взето
решение за прилагането на критерий за допустимост за
реализиран средноаритметичен спад от поне 20% в
рамктие на три месеца.
Основен мотив за приемането на това решение е, че
към настоящия момент, прилагането на критерий „спад
поне 20% в оборота за един от календарните месеци в
периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца
на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от
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50.

15.10.2020г.

2019 г.“ би дало възможност да се избира измежду един
от девет месеца (при по-късно кандидатстване дори
десет месеца), което би позволило да получат подкрепа
предприятия, имащи спад единствено в един от
месеците, а във всички останали да са дори с
положителни резултати, което от своя страна би
поставило под въпрос ефективното постигане на целта
на процедурата и подпомагането на сериозно
засегнатите от разпространението на пандемията
COVID-19 малки предприятия.
Уважаеми Госпожи/Господа,
Предложението не се приема
Искам да изложа моето мнение и предложение за промяна в условията за Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за по предложение №49.
малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“.
Предложението ми за промяна е на текста за допустимост на кандидатите т.6.
Текстът както е предложен:
6) Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от
01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен
спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.
ДА СЕ ПРОМЕНИ НА:
6) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от
календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на
кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
Причините са следните:
Предложения от нас текст е бил в условията за кандидатстване при предшествашите 2
процедури за микро/малки и средни предприятия. Това са идентични процедури и ние
виждаме дискриминация към малките предприятия с висок оборот. Каква е причината
да се променят условията. Когато ни трябваха наистина тези 50000лв., ние получихме
10000лв., и сега изведнъж същото предприятие не може да вземе пълния размер, поради
промяна в условията. Само ние си знаем как сме преодолели критичния момент със
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заеми, да спасим предприятие, работни места и производство, когато изведнъж спряха
плащанията и нямаше оборотни средства. Сега тези заеми ги връщаме. С тези заеми ние
сме възстановили част от производството, преодолели сме спада и сега ни наказвате. За
идентични процедури трябва да са равни условията. Промяната на правилата в
движение при тази ситуация за нас е дискриминация.
С Уважение:
51.

15.10.2020г.

Здравейте!

Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Моят коментар е във връзка с изключването на микро предриятията с оборот над по предложение №1.
500000лв. от обхвата на допустимите кандидати по процедурата.
Има ли конкретна причина единствено малките предприятия, т.е. тези със средносписъчен персонал между 10 и 50 човека да бъдат допустими, а микро предприятията с
персонал под 10 човека да бъдат изключени от допустимите кандидати при положение,
че те също покриват основния критерий да имат реализиран оборот за 2019г. над
500000лв. и да са с персонал под 50човека?
В Насоките за кандидатстване, публикувани за обществено обсъждане, фигурира
следният текст като обосновка за целта на процедурата:
"Направените анализи от страна на УО на ОПИК показват, че тези предприятия са се
възползвали в много малка степен от възможностите, които предоставяше процедура на
подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с оглед
ограничения обхват на подкрепата, който беше наличен по нея (между 3 000 лв. и 10
000 лв.). Същевременно процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“, която предоставяше по-съществен обхват на подкрепата, бе насочена само към
средните предприятия в страната. По този начин малките предприятия, които са
реализирали по-съществени обороти през 2019 г. практически останаха неподкрепени с
безвъзмездни средства за покриване на най-неотложните им нужди."
Ако наистина целта на процедурата е да подпомогне малките предприятия, които са
реализирали по-съществени обороти през 2019 г., които практически са останали
неподкрепени с безвъзмездни средства за покриване на най-неотложните им нужди, то
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тогава не би трябвало микро предприятията с оборот над 500000лв. да бъдат изключени
като недопустими кандидати по тази процедура, тъй като те също попадат в подкатегорията на малките предприятия съгласно ЗМСП с персонал под 50 човека.
Моля за разяснения и конкретна обосновка за причините, в случай, че микро
предприятията с реализиран оборот през 2019г. над 500000лв. наистина остават
недопустим кандидат по процедурата.

52.

16.10.2020г.

Благодаря предварително,
Относно: обществено обсъждане на проект за „Процедура на подбор на проекти 1.1. Предложението не се приема
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за Размерът на минималния оборот, заложен като
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
изискване по процедура „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване
Здравейте,
на икономическите последствия от пандемията COVID19“, е съобразен с подкрепата, която получават
В качеството ми на предприемач и управител на две микро-предприятия:
предприятията като неговото намаляване ще доведе до
- …… ООД /ЕИК ………/, създадено през 2002г. с основен предмет на дейност: възможност за получаване на несъразмерна подкрепа
продажба на апаратура, реактиви, консумативи и медицински изделия за спрямо досега обявените процедури за оборотни
молекулярно-биологични анализи / диагностика, вкл. COVID-19 чрез real-time средства.
PCR;
Предвид ограничения наличен ресурс и очаквания
- …. ООД /ЕИК ……/, създадено през 2005г. - лаборатория за изготвяне на ДНК и голям брой подадени проектни предложения по
химически експертизи по досъдебни производства, наказателни, граждански процедурата чрез заложения праг от годишен оборот от
търговски и административни дела,
над 500 000 лв. се цели да се таргетират малки
предприятия, които разполагат със значителен
участвам в общественото обсъждане на проекта за „Процедура на подбор на проекти потенциал за възходящо икономическо развитие и за
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за възстановяване от претърпените последици от
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,
разпространението на пандемията COVID-19, като
намаляването на горепосочения праг би поставило под
със следните предложения и коментари:
въпрос ефективното постигане на очакваните резултати
1. Относно критериите за допустимост на кандидатите:
от подкрепата на процедурата.
1.1 Считам, че прагът за годишен оборот на кандидатите трябва да се намали от Според предоставените от страна на НСИ данни за 2019
500 000.00 лв. на 300 000.00 лв., за да може повече малки предприятия да г. предприятията с персонал над 10 и до 50 човека, и
имат шанс за подкрепа.
оборот по-голям от 500 хил.лева са 17 551 броя от общо
1.2 Считам, че трябва да се приложи кумулативно изискване към кандидатите – 23 583 малки предприятия. В случая броят на
минимум 20% спад на оборота за избрани три месеца и минимум 20% предприятията с оборот над 300 хил.лева и под 500
съкратен персонал в периода 01.02.2020г. – 30.09.2020г. поради хил.лева, които ще останат необхванати от процедурата
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затруднения, причинени от пандемията.

е 3 009 предприятия.
Допълнително максималният размер на подкрепата е
съобразен с подхода за налагане на ограничение на
помощта до 10 % от оборота на предприятията, като
повишението на прага от 50 000 лв. би довело до
неспазване на този принцип и предоставяне на
несъразмерна подкрепа спрямо обявените вече
аналогични процедури.

2. Относно допустимите видове разходи:
2.1 Считам за наложително да се промени т.2 от 14.1 „Условия на допустимост на
разходите“ на стр. 15 от документацията, която гласи „Да бъдат извършени след
01.02.2020 г.1 и до крайната дата на изпълнение на проекта“, по следния начин „Да
бъдат извършени след сключване на договор за БФП до крайната дата на изпълнение на
проекта“. Аргументите ми са два – 1/ по европейските програми не се допуска
плащане на разходи, направени преди сключване на договор за БФП; 2/ как е възможно
да се финансира проект за минали, а не за бъдещи събития?! Това не би било проект, а 1.2 Предложението се приема частично.
искане за плащане на просрочени задължения, каквито не се финансират с европейски И в публикуваните за обществено обсъждане Условия
средства.
за кандидатстване е наличен уточняващ текст, че
„Кандидатът следва да избере три календарни месеца в
2.2 В т. 1 на стр. 17 от документацията на процедурата в текста:
периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца
на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за
финансовите данни (Приложение 2), като не е
Допустими по процедурата са следните видове разходи:
1/ Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на задължително месеците да са последователни и/или във
еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на всеки един от месеците да е регистриран спад от
текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; поне 20%.“. Допълнително, УО на ОПИК ще включи
външни услуги (вкл. режийни разходи); персонал (вкл. разходи за възнаграждения и нагледен пример за изчисление на спада, както и
разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност допълнително уточнение, че месеците са „произволно“
се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.
избрани от кандидата.
Що се касае до предложението в частта за въвеждането
да отпадне пояснението „чиято стойност се калкулира в стойността на произведената на критерий за допустимост за минимум 20% съкратен
продукция/предоставената услуга“, защото по този начин се обезсмисля допустимостта персонал в периода 01.02.2020г. – 30.09.2020г. поради
на разходи за трудови възнаграждения в сферата на търговията. С какви документи затруднения, причинени от пандемията, то не се приема
може да се докаже, че трудовото възнаграждение на служителите/работниците ни се тъй като е твърде ресгтриктивно и би лишило малките
калкулира в цената на продадения продукт, ако дружеството не е негов производител? предприятия, които са положили усилия да запазят
Нали за да има изобщо дейност едно дружество, което продава стоки, то трябва да своят персонал в посочения период и да не правят
разполага с подходящи за дейността му база и персонал - това са двете основни и съкращения, от възможността да получат подкрепа по
естествени компоненти на услугата.
процедурата.
Ако горното изискване остане, то секторът на търговията /G съгласно КИД-2008/
практически се изключва от тази програма.
2.1 Предложението не се приема

1

Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/460 от 30 март 2020 година и „Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен
взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.
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Освен това, имайте предвид, че и дружествата, които продават медицински изделия,
консумативи и дори китовете за диагностика на COVID-19, имаме затруднения с
ликвидността, защото производителите на медицински изделия изискват авансово
плащане от нас, а болниците и диагностичните лаборатории плащат отложено /в
идеалния случай 60 календарни дни/, а по-често - след 3-4 месеца към нас –
доставчиците. Същевременно програмата не допуска получените средства да се
използват за разплащане с доставчици на стоки.
2.2. Според Раздел 14.3 „Недопустими разходи“ – стр. 18-19 от документацията,,
разходите за данъци и такси не са допустими по програмата. Считам, че ако можем да
ползваме помощта само за плащане на заплати, консумативи и наем, това ограничение
трябва да отпадне, за да можем да плащаме и всички данъци, свързани със заплатите.
3. Относно съответствие на проектните предложения с хоризонталните политики
на ЕС /стр. 20 – Раздел 17 от документацията, и т.22 от критериите за оценка:
3.1 Считам, че след като помощта може да се ползва единствено за изплащане
на заплати, за плащане на наем и режийни разходи, и за купуване на
консумативи, по-удачно е да се изисква съответствие само с ресурсна
ефективност, превенция и управление на риска /от чл. 8 „Устойчиво
развитие“ - от Регламент 1303/2013/ в комбинация с равнопоставеност и
недопускане на дискриминация /чл. 7 от Регламент 1303/2013/, отколкото с
„опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменение на
климата и приспособяване към тях“. Само ако програмата допусне
закупуване на ДМА и плащане на лизингови вноски, можем да постигнем
съответствие с последното изискване.
3.2 Ако се търси постигане на устойчивост на кандидатите /в съответствие с
хоризонталните политики на ЕС – чл. 8 от цитирания по-горе регламент/, то
следва продължителността на проектите да бъде минимум 6 месеца –
максимум 9 месеца, а максималната помощ - да се увеличи поне до
100 000.00 лв. Освен това, избор на изпълнител по реда на ЗОП или ПМС
160 / 2016г., което е задължително изискване, отнема повече от 3 месеца.

Периодът на допустимост е съобразен с приложимата
нормативна рамка и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
2020/460 от 30 март 2020 година и „Временната рамка
за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен
взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г., съгласно който за
мерки, насочени към преодоляването на последствията
от разпростванението на пандемията COVID19,.допустими за финансиране са разходи, извършени
след 01.02.2020г. Аналогичен подход бе приложен по
процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и
малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ и процедура
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия
за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“, които бяха нотифицирани от
Службите на Европейската комисия..
2.2 (А) Предложението се приема
Текстът „чиято стойност се калкулира в стойността на
произведената
продукция/предоставяната
услуга“
отпада от Условията за кандидатстване.
2.2 (Б) Предложението не се приема
Допустимите разходи за персонал по настоящата
процедура включват разходи за възнаграждения и
разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на
работодателя. Разходите за данъци и такси са
недопустими за финансиране по процедурата.

3. Коментарът не съдържа предложение
Информацията в запитването не е достатъчна за
предоставяне на категорично становище.
4. Намирам, че възможността да се покриват разходи, направени преди обявяване В случай че коментарът касае принципите на
на процедурата, противоречи с общите условия на програмите на ЕС. Възниква хоризонталните политики на ЕС, следва да имате
и правен абсурд – как може кандидатът да знае, че ще има процедура, която предвид, че всички проекти, финансирани със средства
допуска плащане на просрочени задължения, възникнали преди обявяването и,
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и поради това да прави подбор на консумативи и материали по определен ред, а по ОПИК (вкл. проектните предложения, които ще
да не отиде в специализиран магазин и просто да си ги купи, или - да избира от бъдат финансирани по настоящата процедура), трябва
няколко оферти за доставка на електричество и вода, и пр.?
да са съответствие с хоризонталните политики на ЕС.

53.

16.10.2020г.

5. Как е възможно да се разреши на кандидата „да реши да пристъпи към
изпълнение на дейностите по проекта след подаване на проектното
предложение и преди сключване на административния договор за безвъзмездна
помощ (при сключване на такъв)“ ???? – цитат от стр. 4 от условията за
изпълнение .

4. Коментарът не съдържа предложение
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по т.2.1 от настоящия коментар.

Уважаеми дами и господа,
Изпращаме нашите коментари и предложения по 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“ по
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативна
програма Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020:

1. Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №47.2.
В допълнение, следва да имате предвид, че не се
допуска даден проект да се осъществява изключително
чрез възлагане на обществена поръчка за стоки или
услуги (или процедура за избор на изпълнител с
публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ
и ПМС №160/2016г.), съгласно чл. 67, (4) на Регламент
1303/2013. Допуска се даден проект да се осъществява
чрез ограничено възлагане на част от оперативните
разходи в рамките на даден проект чрез обществена
поръчка (или процедура за избор на изпълнител с
публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ
и ПМС №160/2016г.), съгласно чл. 67, (4) на Регламент
1303/2013, второ изречение.

Първо предложение – приветстваме предложеното опростено отчитане на разходите по
процедурата, но обръщаме внимание на следната ситуация: в условията е посочено, че
във връзка с опростеното отчитане на разходите не се допуска даден проект да се
осъществява изключително чрез възлагане на обществена поръчка за стоки или услуги
(или процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно разпоредбите на
ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г.), съгласно чл. 67, (4) на Регламент 1303/2013. Допуска
се даден проект да се осъществява чрез ограничено възлагане на част от оперативните
разходи в рамките на даден проект чрез обществена поръчка (или процедура за избор
на изпълнител с публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС
№160/2016г.), съгласно чл. 67, (4) на Регламент 1303/2013, второ изречение. От друга
страна в условията е посочено, че разходи за 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) са недопустими. При това

5. Коментарът не съдържа предложение
Цитираният текст касае реда за избор на изпълнител
съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС
№160/2016г., който е задължително приложим за
бенефициентите за разходите, извършени в периода
след обявяване на процедурата.

2. Предложението не се приема
Посоченото изискване е въведено с оглед на спазването
на спазването на изискванията за ефективност,
ефикасност и икономичност при разходването на

48

положение, ако правилно разбираме предложените условия, ако едно предприятие се е
възползвало от схемата за финансиране на заплати 60/40 и няма разходи за наем, то
практически не може да кандидатства за финансиране по процедурата, защото всички
останали разходи (суровини, материали консумативи, външни услуги) се възлагат на
външен изпълнител. Затова предлагаме условията да се променят така че да бъдат
допустими разходи за персонала, за който не са получавани средства по 60/40.

средствата
от
Европейските
инвестиционни фондове.

структурни

и

3. Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №49.

Второ предложение – във връзка с предложеното опростено отчитане на разходите
вместо представянето на две оферти за разходи, реализирани преди обявяването на
процедурата Управляващия орган може да зададе служебно някакви горни прагове по
кагегории разходи (възнаграждения, наем, суровини, материали консумативи, външни
услуги) и така да се избегне представянето на оферти, което ще улесни както
кандидатите, така и Управляващия орган.
Трето предложение – предлагаме спадът в оборота на кандидатите да се изчислява чрез
сравнение на 1 календарен месец от 2020 г. след 01.02.2020 г. със същия календарен
месец от 2019 г. Включването на база за изчисление от три месеца и
средноаритметично, създава възможности за манипулиране на спада в оборота при
сезонност в дейността и ненужно утежнява процеса за изчисление.

54.

16.10.2020г.

55.

16.10.2020г.

Надяваме се предложенията ни да бъдат приети.
С уважение,
Здравейте,

Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Във връзка с общественото обсъждане на предстояща програма BG16RFOP002-2.089 по предложение №1.
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“, бих искал да попитам дали се
обмисля включването като бенефициенти и на микропредприятия до 10 човека
персонал, които изпълняват останалите условия, включително минималния реализиран
оборот за 2019 г. ?
Поздрави,
Здравейте,
Предложението не се приема
Не сме съгласни с твърдението, че само малките предприятия с оборот над 500000 лева Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
са били с ограничен обхват в програма BG16RFOP002-2.073 .
по предложение №1.
С ограничена подкрепа бяха и микро предприятията с оборот над 500000 лева до
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границата 3 900 000 лв.
Получената подкрепа по- горе-споменатата програма за тях беше между 2% / при
500000 оборот до 0,25 % при 3900000 лв оборот/ което е твърде недостатъчно
за преодоляване на последствията от COVID-19. Най-облагодетелствани бяха
микропредприятията, с малък оборот, при които помощта беше 10 % от оборота им и с
1 до 3-ма заети лица. Като
добавим и помощта от 60/40 по ПМС 55/2020, това им осигури достатъчно финансова
подкрепа и дори ги освободи от задължението да се опитват да работят известно време.

56.

16.10.2020г.

57.

16.10.2020г.

Затова предлагам да се включат в програмата и микро предприятия с оборот над 500000
лева, което ще бъде благоприятно за запазване на работните места, особено, които са
близо до
горната граница със 7 до 10 заети лица.
Тази граница от 500000 лв за малки предприятия е меко казано, смешна , може би и
трагична , защото една проста аритметична сметка показва, че при 500000 лв оборот и
при 20 работника например,
средния оборт на месец е 41666 лева /20 - Всеки работник заработва 2083 лева от
прихода в предприятието - при заплата от 1000 лева+осигуровки - приходиът отива
само за работни заплати .
без никакви други разходи за суровини , или други услуги, - да не говорим за печалба
на фирмата. Това могат да бъдат само фирми от сивата икономика. Вместо да се
стимулират фирмите от сивата
икономика, моля да помислите и за микро фирмите с оборот над 500000 лева и ги
включите в обхвата на програма BG16RFOP002-2.089.
Във връзка с публично обсъждане на Процедура на подбор на проекти BG16RFOP0022.089, предлагаме да се разшири обхвата на допустимите кандидати, като се включат
микропредприятия с оборот над 500 000 лв. в градски райони и микропредприятия от
селски райони с КИД, който непопада в забранителните режими и е свързан с
неземеделски дейности и имат оборот над 500 000 лв.
СТАНОВИЩЕ НА БТПП
по
обявената за обществено обсъждане процедура
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по
ОПИК

Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.
1. Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №52, т.1.1.
2.Предложението не се приема
Предвид ограничения наличен ресурс и очаквания
голям брой подадени проектни предложения по
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Приветстваме обявяването на процедурата, защото тя е насочена към малки
предприятия, които в голяма степен бяха засегнати от икономическите последствия от
пандемията COVID-19.
Положителен е също фактът, че целта на операцията е да се подкрепят икономически
единици, които имат перспектива за развитие, както и предвидената възможност при
неусвояване на бюджета в някой от секторите, свободният ресурс да се насочи към
други сектори с недостиг на налично финансиране.
С цел усъвършенстване на правилата и предоставяне на възможност на по-широк кръг
от предприятия да се включат като кандидати в процедурата, предлагаме следните
промени в документацията:
1. Намаляване на минималния праг за кандидатстване по процедурата по
отношение на реализиран оборот от 500 000 на 300 000 лева.
Посоченият праг от 500 000 лева е твърде висок. Намаляването на прага ще даде
възможност на повече компании, които имат нужда от финансиране и които са
реализирали спад на оборота, вследствие на пандемията от COVID-19, да участват по
процедурата.
Намаляването на прага на 300 000 лева за реализиран оборот за предходна година, няма
да противоречи на целта – да се подпомогнат компании с перспектива за развитие.

процедурата чрез заложения праг от годишен оборот от
над 500 000 лв. се цели да се таргетират малки
предприятия, които разполагат със значителен
потенциал за възходящо икономическо развитие и за
възстановяване от претърпените последици от
разпространението на пандемията COVID-19, като
включването на опция за доказване на изискуемия
годишен оборот и за 2018 г. би поставило под въпрос
ефективното постигане на очакваните резултати от
подкрепата на процедурата.

2. Предлагаме изискването за реализиран оборот да бъде за 2019 г. или за 2018 г.
Записаното в Условията за кандидатстване изискване към кандидатите за минимум
оборот само за 2019 г. – т. 4 от раздел 11 „Допустими кандидати“, подраздел 11.1 „
Критерии за допустимост на кандидатите“, е ограничително и не кореспондира с
изискването за стопанска дейност през 2018 и 2019 г. – т. 2 от посочения подраздел.
Необходимо е създаването на синхрон между двата критерия (по т. 2 и т. 4) като се
измени изискването за отчетна година и се предвиди възможност да се представят
данни за реализиран оборот или за 2019, или за 2018 г.
Във връзка с гореизложеното, предлагаме текстът на т. 4 от 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване да стане както следва:
„Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2018 г. или за 2019 г. равен на или
надвишаващ 300 000 лв.“
58.

16.10.2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Каква е възможността по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089

1Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
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59.

16.10.2020г.

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“да бъдат преразгледани и
променени т.14.2,1/ и т.14.3 в частта относно допустимостта на „разходи за
персонал при кандидати, които са получили публично финансиране<!--[if
!supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> 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)“?
Не е ли възможно да са допустими разходи за персонал по гореописаната програма за
кандидати, които са получили публично финансиране 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.; като общата сума по всички програми и схеми да
не надхвърля 50 000.00 лв. (петдесет хиляди лева)?
Фирмата, която представлявам, осъществява повече от една икономически дейности и
получи финансиране за разходи за персонал по схеми за изплащане на компенсации за
запазване на заетостта, съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., но само за една част от
работниците ни и то за периода 13.03.2020г.-30.04.2020г. За м.03.2020г. финансирането
ни по схемата е към 30% от общите ни разходи за възнаграждения и осигурителни
вноски, а за м.04.2020г. – приблизително 22%. За месеците след това нямаме никакво
получено финансиране. Делът на разходите ни за персонал във всички разходи на
фирмата е над 50% и определено ще ни бъде от помощ, ако имаме възможност да
получим допълнително финансиране за тях.
Уважаеми членове на УО на ОПИК,
Във връзка с публикуваните за обществено обсъждане условия по програма 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 COVID19“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
бих желал да отправя следното предложение:
Предлагам третото изискване от точка 11.1 („Критерии за допустимост на
кандидатите“, стр. 9 от Условията за кандидатстване) да бъде изменено както следва:
„3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие 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).“

по предложение №47, т.2.

Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.
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Обосновка:
Категориите микропредприятие и малко предприятие са дефинирани в чл. 3 от Закона
за малките и средните предприятия („ЗМСП“). Най-общо, критериите, които ЗМСП
поставя, са свързани с броя на наетия персонал в дружеството и мащабите на дейността
на предприятието (годишен оборот и/или стойност на активи).
В рамките на настоящата процедура ще бъдат подпомагани предприятия, които имат
оборот не по-малък от 500 000 лв. за изминалата 2019 г. Максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ, който може да се предостави по процедурата, е 50
000 лв., равняващи се на 10 % от заложения минимален оборот, който предприятието
следва да е реализирало. Освен така заложения оборот, за да бъдат допустими,
кандидати следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца от появата на
пандемията от коронавирус средноаритметичен спад от поне 20% спрямо
средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.
На първо място, настоящата процедура беше предшествана от процедура
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която също беше насочена
към преодоляването на последиците от пандемичния взрив от коронавирус. В рамките
на тази процедура безвъзмездна финансова помощ беше предоставяна на предприятия,
реализирали оборот в размер на поне 100 000 лв. за предходната година. Сред
основните изисквания за допустимост отново беше отчитане на значителен спад в
генерирания оборот след появата на пандемията. Допустими по процедурата бяха както
микропредприятия, така и малки предприятия. С оглед изискванията, на които малките
предприятия следва да отговорят (чл. 3, ал. 2 от ЗМСП), всички малки предприятия,
отчели необходимия спад в своя оборот, на практика се явяваха допустими кандидати
по процедурата. Процедурата не даваше предимство на микропредприятията, като реда
за получаване на помощ се определяше от момента на подаване на предложението за
участие в процедурата. След като в рамките на тази процедура микропредприятията и
малките предприятия бяха равнопоставени, то недопускането до участие в настоящата
процедура на микропредприятия се явява дискриминационно и влиза в противоречие с
основните принципи, нормативно установени в ЗУСЕСИФ.
На второ място, нелогично е да не бъдат допускани микропредприятията, след като е
заложено изискване за оборот в размер на поне 500 000 лв. и след като е налице
максимален праг на предоставяната помощ в размер на 50 000 лв. Така заложеният
минимален праг в оборота е неколкократно по-нисък от прага в оборота, който следва
да бъде превишен от едно предприятие, за да бъде то определено като малко
предприятие – 3 900 000 лв. Това означава, че огромен брой предприятия, които имат
оборот между 500 000 лв. и 3 900 000 лв., т.е. работещи и високоефективни
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предприятия, няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Подобно недопускане
не е само неоправдано, но и възпрепятства постигането на целите на процедурата,
доколкото би била налице явна непропорционалност между размера на помощта, която
ще бъде получена, и мащабите на предприятията, допустими в рамките на процедурата.
Икономическата логика зад тези съждения е ясна:
Ако микропредприятията бъдат изключени от обхвата на процедурата, помощ биха
получили предприятия, които:
А) през 2019 г. са генерирали оборот между 3 900 000 лв. и 19 500 000 лв.;
Б) притежават активи на стойност между 3 900 000 и 19 500 000;
В) имат между 10 и 50 служители.
БФП в размер на 50 000 лв. би могла да спомогне за осигуряването на минимална
работна заплата за 8 месеца (от февруари 2020, от когато разходите са допустими, до
октомври 2020 г. – настоящия момент) за едва десет служители – колкото именно е
прагът, за да бъде определено едно предприятие като малко предприятие.
Ако пък предприятието попада в категорията „малки предприятие“ въз основа на своя
оборот, т.е. генерирало е поне 3 900 000 лв. оборот, то БФП в размер на 50 000 лв. би
била крайно недостатъчна, доколкото тази стойност се равнява на 15 % от средния
месечен оборот на предприятие с годишен оборот от 3 900 000 лв. Подобни изчисления
при предприятия с годишен оборот, близък до максималния праг за категорията, не са
необходими.
По същия начин спорно е доколко ефективна би била помощта в размер на 50 000 лв.,
получена от предприятие с активи, възлизащи на стойност между 3 900 000 лв. и 19 500
000 лв.
За да бъдат постигнати целите на мерките за преодоляване на икономическите
затруднения, породени от разпространението на коронавируса, тези мерки следва да
бъдат съобразени с размера на бизнеса, към който са насочени. Следва да бъде отчетена
икономическата конюнктура в Република България и състоянието на българския
бизнес. С изваждането от допустимите кандидати на микропредприятията се
ограничава достъпа до помощ на високо ефективни предприятия, които въпреки ниския
брой на служители и/или ниския размер активи са генерирали оборот над 500 000 лв.
през предходната година. Нещо повече, тези предприятия ще бъдат цялостно
изключени от възможността да получат адекватно подпомагане от страна на държавата,
доколкото в този случай предоставените помощи по предходната процедура се явяват
крайно недостатъчни. Логика за подобно ограничение няма.
Всички аргументи, изведени в обосновката на целите на предоставяната безвъзмездна
финансова помощ, са напълно приложими по отношение и на микропредприятията с
оборот над 500 000 лв. И за тях възможностите, които предоставяше предходната
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процедура, не бяха достатъчни за задоволяване на икономическите им интереси и
преодоляване на последствията от пандемията COVID-19, именно поради ограничения
обхват, който беше наличен по нея (между 3 000 лв. и 10 000 лв.). Точно поради тази
причина липсва както логика, така и основание за ограничаване на достъпа до
финансирането по процедурата в този й вид само и единствено до малките
предприятия.
Считам, че възприетият подход за ограничаване на кандидатите въз основа на техния
оборот, както и ограничаването на размера на безвъзмездната финансова помощ в
достатъчна степен определя обхвата на процедурата и целевите категории предприятия,
които ще бъдат подпомогнати. Недопускането на микропредприятия означава, че сред
основните групи получатели на помощите ще бъдат предприятия с относително силно
развит за българските стандарти бизнес, включително предприятия, чийто статут на
малко предприятие е осигурен от наличието на свързаност с други лица. От друга
страна, независимият бизнес, който попада в категорията „микро предприятия“, дори да
генерира относително висок за българските стандарти оборот, няма да бъде допуснат до
процедурата.
Уважаеми дами и господа,
Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Във връзка с обществено обсъждане на ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
по предложение №1.
BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500
000
ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ
ПАНДЕМИЯТА
COVID-19“
Бихме искали да отправим следното наше предложение:
Считаме, че от обсъжданата помощ следва да могат да се възползват и
микропредприятията, които имат оборот над 500 000 лева и попадат към т.нар. „големи
микропредприятия“.
В годините преди пандемията се наблюдаваше увеличаване дела на оборота на
микропредприятията за сметка на намаляващия дял на малките предприятия. В някои
отраслови сектори относителният дял на оборота на МСП достигаше над две трети дял.
Поради това и на микропредприятията реализирали през 2019г по-голям оборот следва
да се даде възможност да кандидатстват.
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Във връзка с гореизложеното считаме, че нашето предложение е напълно адекватно и
отговарящо на икономическата криза породена от пандемията COVID-19.
Относно: Обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002- 1. Предложението не се приема
2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
по предложение №47.2.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН,

2. Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.

Във връзка с обявената за обществено обсъждане 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“ и след
запознаване с условията за кандидатстване изразяваме следната позиция на Съюза за
стопанска инициатива:
Въпреки предложенията от страна на национално представителните работодателски
организации за редактиране на ограничението за допустимост на разходите по
процедурата (недопустими са … разходи за персонал при кандидати, които са
получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на
разходите) с цел постигане на справедливо разпределение на средствата и
неограничение на определени МСП да участват в процедурата, в представения за
обществено обсъждане вариант на условията за кандидатстване въпросното изискване
не само е запазено, но е и утежнено.
Понастоящем е поставено изключително рестриктивното изискване за недопустимост
на 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.
При тази изрична формулировка предприятия, които са ползвали подпомагане за
запазване на заетостта по марката 60/40 за 2 седмици например в първите две седмици
на обявеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, ще бъдат
напълно лишени за търсят подкрепа по новата процедура за целия си персонал и за
целия период на допустимост на разходите на нея – от 01.02.2020 г. да крайната дата на
изпълнение на проекта.
Още по-нелогично и неприемливо ни се струва допълненото спрямо предходните
сходни мерки изискване за ограничаване на допустимостта на всички разходи за
персонал независимо от това дали полученото преди това финансиране по мярката
60/40 е било само за част от персонала.
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Ние получихме множество сигнали за неодобрение на така формулирането изискване
от страна на малки предприятия в страната, като голяма част от тях го намират за
крайно несправедливо и ограничително, което не съответства на намеренията на
държавата за подпомагане на нуждаещите се предприятия и на заявените цели на
конкретната процедура (в т. 6 Цели на представяната финансова помощ по процедурата
и очаквани резултати е посочено, че се очаква като резултат постигане на „стабилност
на работните места“, но този резултат няма как да бъде постигнат, като се лишат една
голяма част от предприятията в посочената категория от възможността да разходят
отпуснатите по програмата средства за заплащане на разходите за персонал, които
съставляват значителен дял от разходите на всяко едно предприятие).
Предвид на изложеното предлагаме в рамките на разглежданата процедура да се
допуснат разходи за персонал при кандидати, които са получили публично
финансиране за персонал от други програми, при условие, че полученото публично
финансиране не е за същите разходи, за които се кандидатства по настоящата
процедура.
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На следващо място, предлагаме по процедурата да бъдат допуснати за участие и
кандидати, които изпълняват изискването за минимален оборот от 500 000 лева през
2019 г., но са микро предприятие. Въпросното предложение са основава на получени
сигнали от наши членове микро предприятия, които традиционно са с висок оборот над
500 000 лева, включително през 2019 г. Например такива са по-голямата част от
фирмите в сектора на автомобилния превоз на товари – те са микро предприятия с
персонал до 10 човека, но реализират обороти от над 500 000 лева. Предвид на този си
профил за тях не беше подходящо да участват в мярката за подпомагане
BG19RFOP002-2.07 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“, тъй като предоставяната в
рамките на нея финансова подкрепа беше крайно недостатъчна за реално подпомагане
на дейността на тези предприятия предвид на висите разходи, които те реализират при
осъществяване на дейността си.
Здравейте,
Представям на Вашето внимание няколко коментара, относно Процедура за подбор за
проекти BG16RFOP002-2.089:
- Считам за целесъобразно по програмата да бъдат допустими и микро
предприятията с оборот над 500 000 лв. Една не малка част дружества
разполагат с персонал под 10 души, но успяват да генерират по-голям обем
приходи, в това число над 500 000 лв. За съжаление тези дружества са

1) Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.
2.1) Предложението не се приема
Посоченото изискване е въведено с оглед на спазването
на спазването на изискванията за ефективност,
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-

приравнени на микро предприятия, с далеч по-ниски обороти и успяха в много
малко степен /в сравнение с обема приходи и разходи, които генерират/ да се
възползват по подкрепата дадена от процедура BG16RFOP002-2.073 Подбор на
микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID – 19. Не малка част от тях въобще не успяха да участват по
процедура BG16RFOP002-2.073, тъй като тя отчиташе спад в приходите
единствено за месец 04.2020г. За всички е ясно, че по големите по обем фирми
по-късно започнаха да усещат икономическите последствия от пандемията, тъй
като през м.03.2020 и м.04.2020 все още изпълняваха договори сключени далеч
по-рано във времето. Тези дружества практически останаха неподкрепени с
безвъзмездни средства за покриване на най-неотложните си нужди, макар
приходите им от продажби през следващите месеци 05.2020, 06.2020 и т.н. да
спаднаха драстично.
Относно т.1 от т. 14.2 Допустими разходи от Условията за кандидатстване.
 Визирана е необходимост за допустимост на направените разходи от поне
две съпоставими оферти или пазарно проучване за направени разходи през
периода 01.02.2020 до обявяване на процедурата. Считам, че това би било
трудно постижимо, тъй като в обичайната си търговска дейност
дружествата, работейки с един доставчик относително дълго във времето, не
събират оферти от трети страни. При нормално функциониране на бизнес
средата, формалното събиране и съхраняване на оферти би довело до
излишна административна тежест в дейността на фирмите. Имайки, предвид
че говорим за малки фирми, техния ресурс за такъв тип дейност е ограничен
и обикновено събирането на информация се извършва посредством
телефонни разговори, разглеждане на информация в интернет и други.
Събирането на доказателства за пазарни цени постфактум /сега за период от
10 месеца назад/ е не само невъзможно, но и би довело да ситуации, в които
фирмите ще са принудени да се опитват изкуствено да създават подобни
данни. Не виждам предпоставки за възможност за завишение на цените на
направените разходи, тъй като към момента на направата им дружествата не
са знаели и не са могли да предполагат, че тези разходи, ще могат да бъдат
отчитани по безвъзмездни програми. По-скоро като условие би могло да се
сложи такъв тип разходи извършени в периода 01.02.2020 до обявяване на
процедурата, за да бъдат допустими да бъдат и платени през същия период.
Като презумпцията е, че бизнеса не заплаща разходи на завишени цени за
своя сметка, за които към момента на плащане няма никаква информация,

ефикасност и икономичност при разходването на
средствата
от
Европейските
структурни
и
инвестиционни фондове.
2.2) Коментарът не съдържа предложение
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че биха могли да бъдат безвъзмездно финансирани. В подкрепа на горната
теза ще допълня, че в голямата си част фирмите с оборот над 500 хил.лв. са
регистрирани по ЗДДС или техните контрагенти доставчици са
регистрирани по ЗДДС, което автоматично означава че направените вече
разходи са реално и обективно отразени в изискуемите месечни регистри по
ЗДДС и съответно с тях не би могло да се злоупотреби.
В същата точка смятам, че е необходимо да бъде по-точно разписано какво
се има предвид под следния текст „За да са допустими разходите за
възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото
правоотношение към 30.09.2020“. Имам предвид, че в доста дружества
работната заплата е определена като основна в Х размер и допълнителна на
базата на изпълнение на определени критерии – изпълнени нормочасове,
процент от реализирани продажби и т.н., като и двата типа възнаграждения
са постоянни, редовни и месечни, но техния размер е различен в зависимост
от съответните критерии. Най-общо казано много често в такъв тип фирми,
възнагражденията се определят на база на поставени и изпълнени планови
или таргети по месеци, тримесечия и т.н. Цитираният по-горе текст означава
ли, че при изпълнени по-високи заработки през м.07.2020, спрямо м.09.2020,
то разходите за заплати в повече за м.07.2020, спрямо тези за м.09.2020 няма
да са допустим разход и съответно това ограничаване на разходите по
отделно за всеки един служител ли ще се прави или общо за фонд работна
заплата.

Добър ден,
бих искала да изкажа своето мнение за публикуваните документи за обсъждане.
Основното ми възражение е, че има разминаване в изискването за наличие на спад от
поне 20%.
В първоначалното представяне е обявено, че се изискват 20% спад.
А в бланките за обсъждане, са заложени 3 месеца, средноаритметично изчислени - за
20% спад.
Прилагам публикуваната презентация:
https://www.opic.bg/public/uploads/2020/09/deseto-ofitsialno-zasedanie-na-kn-na-opik-iopimsp-17092020-2.pdf
Считам, че предприетият към момента модел за 1 месец спад - по всички останали
сходни програми - е по-разумен, и ще допринесе до по-голям интерес и участие от
страна на малките фирми

Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №49.
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64.

16.10.2020г.

65.

16.10.2020г.

Здравейте,
Предложението не се приема
Пиша във връзка с Общественото обсъждане на проект „Подкрепа за малки Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия по предложение №49.
от пандемията COVID-19“.
В първоначалното представяне бе обявено, че се изисква спад от 20 % за едни месец,
избран по избор. А сега в бланките за обсъждане, са заложени 20% спад за 3 месеца,
средноаритметично изчислени.
Считам, че тази промяна би ограничила много кръга на малките предприятия, които
могат да кандидатстват и не на последно място, модела от 1 месец спад е сходен с
подобните програми, които са в действие вече, и дава равен шанс на всички фирми в
България.
Поздрави,
Добър ден,
бих искала да изкажа своето мнение за публикуваните документи за обсъждане.
Основното ми възражение е, че има разминаване в изискването за наличие на спад от
поне 20%.
В първоначалното представяне е обявено, че се изискват 20% спад.
А в бланките за обсъждане, са заложени 3 месеца, средноаритметично изчислени - за
20% спад.
Прилагам публикуваната презентация:
https://www.opic.bg/public/uploads/2020/09/deseto-ofitsialno-zasedanie-na-kn-na-opik-iopimsp-17092020-2.pdf
Считам, че предприетият към момента модел за 1 месец спад - по всички останали
сходни програми - е по-разумен, и ще допринесе до по-голям интерес и участие от
страна на малките фирми.

66.

16.10.2020г.

Успешен и лек ден!
Поздрави!
Добър ден,
бих искала да изкажа своето мнение за публикуваните документи за обсъждане.
Основното ми възражение е, че има разминаване в изискването за наличие на спад от
поне 20%.
В първоначалното представяне е обявено, че се изискват 20% спад.

Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №49.

Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №49.
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А в бланките за обсъждане, са заложени 3 месеца, средноаритметично изчислени - за
20% спад.
Прилагам публикуваната презентация:
https://www.opic.bg/public/uploads/2020/09/deseto-ofitsialno-zasedanie-na-kn-na-opik-iopimsp-17092020-2.pdf
Считам, че предприетият към момента модел за 1 месец спад - по всички останали
сходни програми - е по-разумен, и ще допринесе до по-голям интерес и участие от
страна на малките фирми.
С уважение
67.

16.10.2020г.
Здравейте ,

Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №49.

Във връзка с промените в условията за кандидатстване по проекта за "50
000 лв за малки фирми с оборот над 500 000 лв" изказваме несъгласието
си към изискването „Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в
оборота за 3 месеца, спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г. „
Считаме , че предишният модел за 1 месец спад,както е по всички
останали сходни програми, е по-разумен , защото почти всички фирми са
имали такъв спад. Ако са се възстановили след това с големи усилия и
не са показали повече от 20% спад , нама да имат достъп до това
финансиране, което е много несправедливо.
Ако остане първоначалният вариант , той ще бъде много по-достъпен за
малките фирми и ще допринесе за по-голям интерес от тяхна страна .

68.

16.10.2020г.

С уважение:
Уважаеми Дами и Господа,

Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Във връзка с обществено обсъждане на Процедура за подбор на проекти по предложение №1.
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, имащи
оборот над 500 000 лева, Ви изпращаме настоящото писмо с предложение за промени
конкретно в частта за допустимост на кандидатите.
Считаме, че трябва да се добавят и „големите“ микропредприятия към фирмите, на
които ще се даде възможност да кандидатстват за отпускане на помощта.
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МСП представляват 99,8% от всички предприятия в сектора на нефинансовите
предприятия в ЕС, като генерират 56,4% от добавената стойност и 66,6% от заетостта в
сектора на нефинансовите предприятия. През 2018г в ЕС е имало малко повече от 25
млн. МСП, 93 % от които са микро предприятия.
Давайки възможност и на големите микропредприятията да кандидатстват за
подпомагане на бизнеса им ще запълните всички пропуснати сегменти от
предприятия при предходните финансирания.

69.

16.10.2020г.

Надяваме се бъде взето предвид нашето предложение!
Здравейте,

Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Пиша Ви във връзка с публикуваните документи за обсъждане. Мнението ми е, че по предложение №49.
има разминаване между изискванията за спад от поне 20%. Първоначално бе обявено,
че се изискват 20% спад. В бланките за обсъждане, обаче е заложен 3 месечен период,
средноаритметично изчислено за 1 месец - да е налице 20% спад!
Прилагам линк към презентацията:
https://www.opic.bg/public/uploads/2020/09/deseto-ofitsialno-zasedanie-na-kn-na-opik-iopimsp-17092020-2.pdf
По мое мнение, аналогично на всички останали сходни програми, моделът с
едномесечния спад е по-разумен и по-голяма част от малките фирми биха имали
интерес за участие!

70.

16.10.2020г.

С Уважение
Здравейте,
Предложението не се приема
бихме искали да изкажем своето мнение за публикуваните документи за обсъждане по Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089
по предложение №49.
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19."
В първоначалното представяне бе обявено, че се изисква спад с 20% в оборота за един
от
календарните
месеци
в периода от 01 02 2020 г до месеца предхождащ месеца на кандидатстване спрямо
оборота за същия месец от 2019 г
А в бланките за обсъждане, е заложено спад с 20% на средно аритметичния оборот за 3
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месеца за същия период спрямо същите три месеца от 2019.
Прилагам публикуваната презентация:
https://www.opic.bg/public/uploads/2020/09/deseto-ofitsialno-zasedanie-na-kn-na-opik-iopimsp-17092020-2.pdf

71.

16.10.2020г.

Считаме, че предприетият към момента модел за 1 месец спад - по всички останали
сходни програми - е по-разумен, и ще допринесе до по-голям интерес
и възможност да участват по-голям брой малки фирми , които са работещи и реално се
нуждаят от финансова подкрепа, за да запазят работните места , които
осигуряват.
Здравейте,
Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Във връзка с обществено обсъждане на ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ по предложение №1.
BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500
000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ
ПАНДЕМИЯТА COVID-19“, бихме желали да изкажем негативното си мнение по
отношение на това, че намерението ви за стимулиране на бизнеса се простира само
върху малки предприятия с оборот над 500 000 лева, като към допустимите фирми не са
включени големите микро предприятията с достигнат такъв оборот.
По дефиниция към МСП влизат и микропредприятията, чийто годишен оборот може да
достигне до 2 млн. евро. Условие, за да премине едно микропредприятие в категория
малко предприятие е да изпълнява критериите за малко предприятие в две
последователни години, след което вече влиза в категорията малко предприятие.
Дискриминация е да не включите големите микропредприятия в допустимите фирми,
след като съгласно Закона за малки и средни предприятия те са част от малките и
средни предприятия. Фирми с оборот до 2 млн. евро могат да не са преминали в
категорията малко предприятие поради факта, че не са завършили две години
поддържане на обстоятелствата или успяват да осъществяват такъв оборот с персонал
до 10 човека.
Бихме желали да дадем нашето мнение и по въпроса за таванът на помощта, който се
дискутира дали да бъде 50 хил. лева или 100 хил. лева. 50 000 лева представляват 10%
от минималния допустим оборот на кандидатстващите фирми. При положение, че дори
микро предприятията по дефиниция могат да имат оборот до 3.9 милиона лева, а

63

малките предприятия могат да имат оборот до 19.5 милиона лева, считаме за редно на
повече на брой желаещи фирми да се помогне с помощ от поне 10% от оборота им и да
таванът на помощта отпускана по процедурата да бъде увеличен спрямо това.
72.

16.10.2020г.

73.

16.10.2020г.

Здравейте,
Подкрепям напълно Вашето предложение за 3 месеца, средноаритметично
изчислени - за 20% спад.

Приема се за сведение
И в публикуваните за обществено обсъждане Условия
за кандидатстванее наличен уточняващ текст, че „
Кандидатът следва да избере три календарни месеца в
Така ще се даде възможност да се финансират наистина пострадали фирми, а
периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца
не такива, които са манипулирали резултата си в един месец, когато са
на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
разбрали че ще има финансиране.
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и
Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4
Нека да има свобода, кои да са трите месеци, за да има по-голям интерес
„Декларация за финансовите данни“, като не е
към мярката.
задължително месеците да са последователни и/или във
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне
20%.“. Допълнително, УО на ОПИК ще включи
нагледен пример за изчисление на спада, както и
допълнително уточнение, че месеците са „произволно“
избрани от кандидата.
Уважаеми Господа,
Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Бих искала да изкажа своето мнение за публикуваните документи за обсъждане относно по предложение №49.
проекта „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19" .
Смятам, че спадът на оборота на тримесечна база е дискриминационен спрямо
първоначално обявения период.
Още повече, че критериите за участие се изменят непрекъснато, което води до
недоверие в институциите, на които им е възложено да направят подбор за
финансирането и поражда съмнения за това само определени фирми да имат достъп до
него.
Много малки фирми, за да запазят оборотите си, направиха много допълнителни
разходи за трудов ресурс /назначиха допълнително персонал, за да разредят работните
часове на работещите - а това трябва да се стимулира/, наложи се непланирано да се
оборудват допълнително с ДМА и НДМА и т.н.
Затова, че тези малки фирми са успели да запазят или почти са достигнали оборотите си
от предходната година, като резултатът е загуба за тях, сега трябва да бъдат лишени от
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74.

75.

16.10.2020г.

16.10.2020г.

финансиране.
Друг пример: През м.Януари 2020г. са закупени нови активи, планирани и платени
авансово от предходната година, които носят приходи през 2020г.
След въвеждането в експлоатация на тези ДМА, естествено е оборотът да е по-висок
или равен на този през 2019г. При все че печалбата е по-ниска.
Това ли са европейските критерии за финансиране и стимулиране на малкия бизнес,
който е така важен за страната ни?
Смятам, че обявените критерии са дискриминационни и не стимулират в никакъв
случай малкия бизнес .
Смятам, че трябва да се подпомогнат малките фирми, независимо от реализирания
оборот
Уважаеми дами и господа,
Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Изпращаме нашите допълнителни коментари и предложения по процедура за подбор на по предложение №3.
проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000
лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативна
програма Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020:
Четвърто предложение – предложеният критерий за оценка, наречен "Коефициент на
рентабилност на EBITDA" не отразява съотношението на помощта към EBITDA, т.е.
фирми по-ниски обороти и по-малки печалби, но с много кредити, съответно високи
финансови разходи, ще получат повече точки по него в сравнение с фирми с по-високи
обороти и печалби. Затова предлагаме критерият да бъде съотношение между
стойността на EBITDA (средната стойност за 2018 г. и 2019 г.) и стойността по
проектите (50000 лв. или друга съотносима стойност).
Надяваме се предложенията ни да бъдат приети.
С уважение,
Добър ден,
Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
Бихме искали да изкажем своето мнение за публикуваните документи за обсъждане.
по предложение №52, т.1.1.
Основното ни възражение е, че оборот над 500 000 лв. оборот е много голям за малки
фирми. Мислим, че това е оборот нормален за средни фирми.
Молбата ни е да е над 300 000 лв. оборот изискванията за кандидатите за участие в
програмата.
Считаме, че този метод, ще допринесе до по - голям интерес и участие от страна на
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малките фирми и наистина ще се помогне на малките фирми и е в интерес за тях.
Мислим, че целта е да се помогне на малките фирмите.

76.

16.10.2020г.

Разчитам, че ще уважите мнението ни и предполагаме, че не сме единствени на това
мнение.
Поздрави!
Здравейте,
След задълбочено разглеждане на публикувания пакет с документи искаме да зададем
следния въпросВъзможно ли е преразпределяне на бюджета по сектори защото "сектор G ТЪРГОВИЯ;
РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" е с най-голям бяджет за сметка на
"Сектор С ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ" в който са заети най-много
работници?
Благодаря!

77.

16.10.2020г.

78.

16.10.2020г.

Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
ЗУСЕСИФ.
Както е посочено и в Условията за кандидатстване,
публикувани за обществено обсъждане, наличният
бюджет по процедурата е разделен пропорционално по
сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008
въз основа на статистически данни за броя на малките
предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от
секторите.
Предложението не се приема
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
по предложение №1.

Относно: Проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над
500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“.
Считаме ,че в случая са пренебрегнати една голяма част от предприятията-микро
предприатия ,които са реализирали обороти за 2019 г. над 500 000 лева, но не са
включени в тази програма.
Ние сме микро предприятие на база критерий персонал, но отговарямe на всички други
изисквания по горепосочената програма и считаме ,че е редно към програмата да бъдат
допуснати и микро предприятията, които в не по-малка степен са поставени пред
икономически затруднения в следствие на пандемията от COVID-19.
Уважаеми колеги,
Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
пиша ви във връзка с финансовата декларация приложение 2:
представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
От написаното в нея, тълкуваме текста като такъв, че който кандидат е участвал по ЗУСЕСИФ.
програмата за 10 000 лв - не може да участва сега за 50 000 лв.
Условията за кандидатстване не съдържат текст,
който да ограничава бенефициентите по процедура
Така написано - звучи противоречиво спрямо написаното във файла с условията за BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки
кандидатстване.
предприятия за преодоляване на икономическите
Моля за разяснение, или корекция.
последствия от пандемията COVID-19“ да кандидатстат
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и
по
настоящата
процедура.
Следователно,
бенефициентите по процедура BG16RFOP002-2.073 са
допустими кандидати и по настояшата процедура, в
случай че отговарят на критериите за допустимост,

В допълнение към въздействието си върху общественото здраве, COVID-19 предизвика Предложението не се приема
голям икономически шок върху всички икономически сектори и върху всички Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК
предприятия, без значение от техния размер. Пандемията причини масивна дислокация по предложение №1.
сред микро и малкия бизнес само няколко седмици след появата си, като голяма част от
предприятията се наложи временно да прекратят дейността си, поради драстично
намаляване на търсенето и опасенията за здравето на служителите. Въздействието
варира в различните отрасли, като по-слабо засегнати са секторите, които могат да си
позволят да продължат работа чрез т.нар. „отдалечен достъп“. В тази връзка е важно да
се отбележи, че ефектът на пандемията върху бизнеса не може да бъде разграничен
единствено по категорията на предприятията.
Съгласно публикувано проучване „Entrepreneurship at a Glance 2017“:
„Във всички страни по-голямата част от предприятията (между 70% и 95%) са
микропредприятия, т.е. предприятия с по-малко от десет заети лица и в повечето страни
над половината от всички предприятия са предприятия, които не са работодатели, т.е.
предприятия без служители – самонаети, които работят за своя сметка, а не наемат
други лица.“
Също така е важно да се посочи, че и през двата програмни периода (2007 до 2013 г. и
2014-2020 г.) оперативната програма (съответно Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ и Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“) е насърчавала подобряването на съотношението
между оборота на фирмите и броя на техния персонал. В резултат на това към момента
има множество фирми, които имат висок оборот, реализиран чрез минимален брой
служители.
Считаме, че въпреки, че в публикуваните за обсъждане насоки за кандидатстване по
схемата е посочено, че малките предприятия с реализиран оборот през 2019 г. от
минимум 500 000 лв. са икономическите единици, които имат перспектива за развитие,
микропредприятията, които са постигнали посочения оборот за 2019 г. са не по-малко
важни за икономическото развитие на страната, но понасят значително по-голям удар в
резултат на пандемията. Трябва да се има предвид, че в микропредприятия (с персонал
под 10 човека) отсъствието дори на един служител може да окаже негативно влияние за
дружеството в условия на понижено търсене. Отсъствието на повече от един служител,
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поради карантиниране или заразяване с вируса може да доведе до фалит на фирмите.
Този сценарии е специфичен само и единствено за микропредприятията и показва, че те
са подложени на по-висок риск от средните и дори малките дружества.
Предвид казаното, предлагаме към схемата, като допустими кандидати да бъдат
включени и микропредприятията, като ключови играчи, предоставящи висока добавена
стойност, в много случаи чрез предоставяне на иновативни продукти и услуги в
сравнително слабо развитата икономика на страната.
Здравейте,
Коментарът не съдържа предложение.
аз прочетох условията, и декларацията приложение 2.
Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
коментар № 78.
В условията пише, че фирмите могат да участват и по тази схема - като ако са
участвали за 10 000 лв., п отази схема се приспада сумата, и реално ще вземат 40 000 лв.
А в декл. приложение 2 - се иска от фирмите да декларират, че не са участвали въобще
за 10 000 лв.
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Считам, че има противоречие в текстовете на двата документа.
1. Относно критерий за оценка на проектните предложения 1. Коефициент на
рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. от раздел II. Критерии за техническа
и финансова оценка на Приложение 6 КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА
ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Считаме, че посоченият показател съдържа референтни стойности за оценка, които са
твърде завишени, имайки предвид целевата група на допустимите предприятия по
процедурата. За сравнение, по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“, с допустими средни предприятия съгласно ЗМСП, целева група, която се
предполага че е с по-добри финансови показатели от малките, бяха оценявани със
стандартен подход, прилаган по отношение на критерия EBITBA: „1. Съпоставимост
между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявената
безвъзмездна финансова помощ по проекта“. Отчитаме обстоятелството, че по
настоящата процедура, насочена към малки фирми, не е налице ограничение за
максимално заявена безвъзмездна финансова помощ от кандидатите, и че теоретично
всички те биха заявили стойност 50 000 лева, с оглед на което съпоставимост с гранта
не е приложима и достатъчно обективна за оценка. В тази връзка обаче, е важно да се
отбележи фактът, че именно съпоставимостта с БФП, би донесла максимален брой
точки на 90% от кандидатите, каквато ще бъде ситуацията с процедурата, насочена към

1. Предложението се приема частично
Скалата за оценка по критерий е прецизирана и
допълнително диференцирана 1. Коефициент на
рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.
2. Предложението се приема
И в публикуваните за обществено обсъждане Условия
за кандидатстванее наличен уточняващ текст, че
„Кандидатът следва да избере три календарни месеца в
периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца
на кандидатстване и да ги посочи в „Декларация за
финансовите данни“, като не е задължително месеците
да са последователни и/или във всеки един от месеците
да е регистриран спад от поне 20%.“. Допълнително,
УО на ОПИК ще включи нагледен пример за
изчисление на спада, както и допълнително уточнение,
че месеците са „произволно“ избрани от кандидата.
3. Предложението се приема
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средни предприятия. С оглед на изложеното, за да е налице справедливост и равно
третиране между фирмите по еквивалентни процедури, с различни целеви групи, е
задължително да се либерализира и критерият по процедура BG16RFOP002-2.089
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като се заложат по ниски
референтни стойности за оценка. Допълнително, по тази процедура е предвиден
минимален праг за класиране на проектните предложения от 12 т., което е разбираемо,
на фона на очаквания брой подадени проектни предложения, но същевременно е
рестриктивно и не равнопоставено ограничение спрямо процедурата за средни, където
също имаше ТФО.

В т.11.2 от Условията за кандидатстване е добавен
текст, от който става ясно, че ограничение касае само
вземания произтичащи от недължимо платени и/или
надплатени суми, както и неправомерно получени и/или
неправомерно
усвоени
средства
по
проекти,
финансирани от предприсъединителните финансови
инструменти, оперативните програми, Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Европейските земеделски фондове и Европейския фонд
за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния
финансов инструмент, които към момента на
Имайки предвид всички изложени обстоятелства и факти, предлагаме следната скала за кандидатстване не са изплатени към съответната
оценка по Критерий 1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.: финансираща институция. Издаването на акт за
установяване на публично държавно вземане само по
себе си не е основание за отстраняване на кандидата за
Критерии
Макс. брой Източник на проверка
недопустимост, ако установеното вземане е погасено.
точки
1. Коефициент на рентабилност 10
Коефициент на рентабилност
4. Предложението не се приема
на EBITDA = [Раздел А, т. I
на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.
“Приходи
от
оперативна
Кандидатите които са получили финансиране по други
дейност”, ред „Общо за група
I”, код (15000) от приходната процедури за осигуряване на оборотен капитал,
финансирани със средства по ОПИК, могат да
част на ОПР за съответната
предявяват за финансиране същите видове допустими
финансова година минус (Раздел
разходи, като не е необходимо такъв текст да бъде
А, т. I “Разходи за оперативна
изрично записан в Условията за кандидатстване, тъй
дейност”, ред „Общо за група
като разходите са допустими, в случай че са спазени
I”, код (10000) от разходната
условията за допустимост на разходите. Разбира се,
част на ОПР за съответната
недопустими
са
разходи,
подкрепени
с
финансова
година
минус
разходооправдателни
документи,
които
веднъж
вече
са
„Разходи за амортизация и
били финансирани по предишна процедура.
обезценка
на
дълготрайни
материални и нематериални
5. Предложението се приема
активи”, код (10410) от
Съответните текстове са премахнати от Условията за
разходната част на ОПР за
кандидатстване.
съответната
финансова
година)] делено на ред „Нетни
приходи от продажби“ от
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приходната част на ОПР за
съответната
година
(код
15100).
Коефициент на рентабилност
наEBITDA за 2018 и 2019 г. се
изчислява
като
средноаритметично
от
изчислените
стойности
на
коефициента за двете години
т.е. (Коефициентът за 2018 г.
плюс Коефициентът за 2019 г.)
делено на 2.
Коефициентът на рентабилност на
EBITDA на предприятието е ≥ 0,18
Коефициентът на рентабилност на
EBITDA на предприятието е ≥ 0,14
и < 0,18.
Коефициентът на рентабилност на
EBITDA на предприятието е ≥ 0,12
и < 0,14.
Коефициентът на рентабилност на
EBITDA на предприятието е ≥ 0,8
и < 0,12
Коефициентът на рентабилност на
EBITDA на предприятието е ≥ 0,04
и < 0,8.
Претегленият
коефициент
на
рентабилност на EBITDA
на
предприятието е < 0,04.

10
8

6

4

2

0

2. Относно т. 13 от „Критериите за допустимост на кандидатите“, а именно
„Кандидатът е регистрирал общо за три, избрани от него месеца в периода от
01.02.2020г.
до
месеца,
предхождащ
месеца
на
кандидатстване,
средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за
същите три месеци за 2019 г.“:
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Текстът следва да се прецизира, като се даде точна формула, как се изчислява
изискуемия спад. В сегашния си вид, е двусмислен и дава възможност за различни
тълкувания. По този начин формулирано изискването, не става ясно, дали се има
предвид средноаритметичен спад за избрани три месеца през 2020 г. спрямо същите за
2019 г., или средноаритметичен спад за избрани три месеца през 2020 г. спрямо същите
за 2019 г., който да се изчислява като съотношение м/у средноаритметичния оборот за
същите три месеца за 2020 г. спрямо 2019 г.
Имайки предвид формулировката, предоставена в Приложение 2, Декларация за
финансовите данни, а именно:
„..I. Избраните три месеца, за които да се отчита средноаритмитичния спад в
оборота спрямо същите месеци за 2019 г., са
 ……….…..2020 г. (посочва се с думи 1 месец в периода от 01.02.2020 г. до
месеца, предхождащ месеца на кандидатстване).
 ……….…..2020 г. (посочва се с думи 1 месец в периода от 01.02.2020 г. до
месеца, предхождащ месеца на кандидатстване).
 ……….…..2020 г. (посочва се с думи 1 месец в периода от 01.02.2020 г. до
месеца, предхождащ месеца на кандидатстване).“
Става ясно, че в Критериите за допустимост на кандидатите, се има предвид именно
средноаритметичен спад за избрани три месеца през 2020 г. спрямо същите за 2019 г.,
изключвайки от формулата съотношение на този спад със средноаритметичния оборот
за същите три месеца за 2019 г. Във връзка с изложеното, предлагаме следното
прецизиране на текста в Критериите и съответно в Условията за кандидатстване, като
се даде и пример, с оглед избягване на двусмислено и неправилно тълкуване от
кандидатите в процеса на кандидатстване, което допълнително би затруднило и УО на
МИ:
„Кандидатът е регистрирал общо за три, избрани от него месеца в периода от
01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен
спад от поне 20% спрямо същите три месеци за 2019 г.“
Пример:
Предприятие „X“, има следните месечни обороти:
месец
2019 г.
2020 г.
месечен
спад
спрямо 2019 г.
Април 140 000,00
100 000,00
-28,57%
Май
150 000,00
120 000,00
-20,00%
Август 160 000,00
100 000,00
-37,50%
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Предприятие „X“, има средноаритметичен спад в оборота, за месеците април, май и
август, -28,69%, с което изпълнява изискването за минимален средноаритметичен спад
от 20% и в случай, че отговаря на останалите изисквания за допустимост, става
допустим кандидат по процедурата.“
3. Относно т. 11.2 т. 5, от Условията за кандидатстване, недопустим е всеки кандидат,
който има или е имал влязло в сила решение за финансова корекция или акт за
установяване на публично държавно вземане (по ПРСР), независимо дали е погасил
задължението.
Смятаме, че това е несправедливо и следва да се коригира само до случаите, в които
съответните задължения не са възстановени.
4. Относно допустимите разходи е важно да се внесе яснота по въпроса какви могат да
бъдат те, ако кандидатът е получил помощ по процедура BG16RFOP002-2.073
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в
резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Важно е еднозначно да бъде
посочено, че може да се заявяват същите видове допустими разходи (напр. по
малкия Ковид са били заявени суровини и сега също), но не може да се заявяват
същите установими разходи, т.е. същите суровини, закупени със същите фактури,
които са били вече веднъж финансирани.
5. Както в процедура BG16RFOP002-2.073 „Преодоляване недостига на средства и
липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“,
така и тук присъства правилото за забрана за извличане на печалба от
безвъзмездните средства. В тази връзка, по процедура BG16RFOP002-2.073 бяха
зададени поне 10 въпроса от потенциални кандидати с молба за разяснение, на
които бяха получени 10 неконкретни и еднакви отговора, буквално
цитиращи насоките. В тази връзка, следва да се посочи, че разпоредбата, която
споменава чл. 192 от Регламент 2018/1046 изрично казва, че забраната за извличане
на печалба не се прилага в следните случаи:
- действия, чиято цел е засилване на финансовия капацитет на бенефициера, или
действия, които генерират приход, за да се гарантира тяхната непрекъснатост след
периода на финансиране от Съюза, предвиден в споразумението за предоставяне на
безвъзмездни средства; (което си е точно целта на тези схеми).
82.
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Здравейте,

Коментарът не съдържа предложение.
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Във връзка с публикувана обявява за обществено обсъждане на процедура за подбор на Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 коментар № 78.
лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, моля за
уточнение:
Ще има ли възможност малко предприятие да кандидатства по процедурата за подбор
на проекти, за възнаграждения и осигурителни и здравни вноски за сметка на
работодателя, при условие, че има одобрено проектно предложение по процедура
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията Covid-19“ на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ , за което са отчетени разходи за възнаграждения на персонала,
но за период, различен от периода, за който предприятието вече е получило
безвъзмездна финансова помощ.
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Благодаря за отделеното време!
Уважаеми Дами и Господа,
По повод предварителното обсъждане по програма „Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“
Считам, както аз , така и колегите ми ,че предприетият към момента модел за 1 месец
спад - по всички останали сходни програми - е по-разумен, и ще допринесе до по-голям
интерес и участие от страна на малките фирми.
Относно: Обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти „Подкрепа за
малки предприятия с оборот над 500 хил. лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19”
До: УО на ОПИК
Уважаеми г-да,
Всички фирми са изправени пред редица предизвикателства за да просъществуват в
днешните условия на пазарна икономика. Разпространението на пандемията COVID-19
доведе до нарушаването на функционирането на почти всички икономически дейности.
Микро и малките предприятия са преобладаващата част от икономическата структура
на страната ни. По статистически данни те са близо 98%.
Основната група микропредприятия (92%) са най-засегнати от кризата в контекста на
COVID-19. Силната конкуренция, адаптиране на дейността в условията на кризата,
допринасят за основния проблем, с който се сблъскват фирмите в развитието синедостиг на финансови средства.
Основната цел на процедурата- „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 хил.

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
коментар № 49.

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
коментар № 1 и №52, т.1.1.
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лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” би
могла да бъде с по - широк обхват. Считаме, че микро предприятията с по- малък
оборот до 100- 150 хил. лв. са силно засегнати от кризата и могат да бъдат
подпомогнати, чрез включването им в обхвата на процедурата.
Съгласно направени анализи от страна на УО на ОПИК, микропредприятията са се
възползвали в много малка степен от възможностите, които предоставяше процедурата
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID- 19”.
Подкрепата за тези фирми е от изключително значение за тяхното оцеляване и
запазване на персонала, в условия на глобално разпространение на пандемията COVID19.
Уважаеми господа,
Предложението не се приема.
Във връзка с обявата за обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за коментар № 1.
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ имам следния
коментар:
В дейността на нашата фирма …. ЕООД ежедневно контактуваме с много спедитори и
превозвачи /товарно превози/. По-голямата част от тях са микро предприятия с оборот
обаче от над 500 000 лв. годишно. Част от тях са получили подкрепа по програмата за
Подкрепа на микро и малки предприятия в размер на 10 000 лв., които обаче се оказват
крайно недостатъчни за преодоляване на кризата в тяхната дейност, поради
спецификата на присъщите им разходи - горива и консумативи за товарни автомобили и
др.
В тази връзка, предложението ни е микропредприятията с оборот над 500 000 лв. също
да бъдат включени като допустим бенефициент по настоящата процедура.
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Поздрави!
В ущърб на кандидатите е промяна в изискването за спад от 20% за 3 месеца,
средноартиметично изчислено.
Масово предприятията имат спад в месечните обороти за 2020 спрямо 2019 г., но не
могат да кандидатстват, защото спадът е малко под 20 %. Много от кандидатите имат
спад над 20% само за 1 или 2 месеца.
Ако промените условията ще лишите много фирми от възможността да бъдат
подпомогнати, а всички изпитват трудности. Предлагам ви да въведете критерии за
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оценяване, които да отсеят най-нуждаещите се, но и надеждни за бъдеща икономическа
дейност фирми, отколкото да ограничавате кандидатстването.
87.
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1. Предложението се приема частично
Относно: Публикувана за обществено обсъждане процедура „Подкрепа за малки И в публикуваните за обществено обсъждане Условия
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия за кандидатстване е записано, че изискването касае
от пандемията COVID-19“
„средноаритметичен спад от поне 20% спрямо
средноаритметичния оборот за същите три месеци за
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,
2019“. Допълнително, УО на ОПИК ще включи
нагледен пример за изчисление на спада, както и
Във връзка с публикуваната за обществено обсъждане процедура „Подкрепа за малки допълнително уточнение, че месеците са „произволно“
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия избрани от кандидата.
от пандемията COVID-19“ предлагаме на Вашето внимание
2. Предложението се приема
КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Добавен е уточняващ тескт.
по материалите на публикуваната за обществено обсъждане
процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 3. Предложението се приема частично
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Скалата за оценка по критерий е прецизирана и
допълнително диференцирана 1. Коефициент на
1. Относно изискването в т. 6) на т. 11.1 Критерии за допустимост на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.
кандидатите в Условията за кандидастване.
Има опасност, въпреки ясния запис в точката, някои кандидати грешно да възпримат 4. Предложението не се приема:
изискването за поне 20% спад като средноаритметично от процентния спад за И в публиквуаните за обществено обсъждане Критерии
отделните месеци. За по-пълна яснота е добре да се добави в края на втория абзац и методология за оценка на проектните предложения –
допълнителен пояснителен текст (макар че е повторение) и абзацът да придобие вида:
Приложение 6, лява и дясна скоби са налични –
„Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020 г. до маркирани са в червен цвят в текста по-долу:
месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, и да ги посочи в Декларацията за Коефициент на рентабилност на EBITDA = [Раздел
финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително месеците да са А, т. I “Приходи от оперативна дейност”, ред „Общо
последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20% - за група I”, код (15000) от приходната част на ОПР за
изискването е спадът на средноаритметичния оборот за избраните три месеца от 2020 г. съответната финансова година минус (Раздел А, т. I
и същите от 2019 г. да е поне 20%.“
“Разходи за оперативна дейност”, ред „Общо за група
2. Относно изискването в т. 5) на т. 11.2 Критерии за недопустимост на I”, код (10000) от разходната част на ОПР за
кандидатите в Условията за кандидастване.
съответната финансова година минус „Разходи за
„Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова амортизация и обезценка на дълготрайни материални
помощ кандидати, за които е установено с влязъл в сила административен акт и нематериални активи”, код (10410) от разходната
наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно част на ОПР за съответната финансова година)]
получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от делено на ред „Нетни приходи от продажби“ от
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предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми,
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските
земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и
Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално
съфинансиране.“
Смятаме, че неоправдано се изключват потенциални кандидати, които имат наложени
финансови корекции, но коректно са си изплатили дължимите суми (срещаща се
ситуация). Според нас трябва да се редактира текстът на изискването, за да може такива
кандидати да са допустими.

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.
При прилагането на горепсоочената формула и
прилаганата от Вас формула, която опростена изглежда
по следния начин:
(стойността по код 15000 минус стойността по код
3. Относно Критерии 1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 10000 плюс стойността по код 10410) делено на
2019 г. от раздел II. Критерии за техническа и финансова оценка в стойността по код 15100,
Критериите и методологията за оценка (Приложение 6).
се получава един и същ краен резултат.
Считаме, че изискуемият за получаване на максималния брой точки Коефициент за
рентабилност ≥ 0,22 е прекалено висок предвид допустимостта на малки предприятия с
оборот над 500 000 лв.
Предлагаме скалата за оценяване да започва от ≥ 0,18 и със стъпка през 0.03 да достига
отново до 0 точки за коефициент на рентабилност < 0,06
4. Относно Критерии 1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и
2019 г. от раздел II. Критерии за техническа и финансова оценка в
Критериите и методологията за оценка (Приложение 6).
Според нас в текста на Източник на проверка:
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 финансова година)] делено на ред „Нетни приходи от
продажби“ от приходната част на ОПР за съответната година (код 15100).
е допусната техническа грешка.
При такъв запис от „Приходите .....“ (код 15000) практически два пъти се вадят
„Разходите за амортизация ......“ – веднъж като част от „Разходите .....“ (код 10000) и
още веднъж самите те (код 10410).
Би трябвало или вместо подчертания от нас минус да бъде плюс, или да се постави още
една лява скоба преди (Раздел А т. I „Разходи... и една дясна скоба преди ] делено...
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I. Относно 11.1 " Критерии за допустимост на кандидатите" - 6) "Кандидати, които 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 месеци за 2019 г."
- Предлагам изискването за спад в оборота да бъде за ЕДИН а не ТРИ, по аналогия на
предишните две процедури за микро, малки и средни предприятия. Подобно изискване
би поставило в неравностойно положение малките предприятия с по - голям оборот
пред получаването на помощ за сметка на останалите предприятия които са
декларирали спад само един месец.
II. Относно 14.2. Допустими разходи: За разходите, направени в периода от 01.02.2020
г. до обявяването на процедурата редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите
на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г. НЕ СЕ ПРИЛАГА. Допълнително, за да са
допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна, за доказване на
което бенефициентите следва да събират не по-малко от 2 (две) съпоставими оферти,
пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната
отчетената услуга/ доставка на суровини, материали или консумативи. В случай на
съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, УО си запазва
правото да извърши допълнителна проверка и откаже възстановяване на същите
- Предлагам изискването за събиране на не по-малко от 2 (две) съпоставими оферти за
периода от 01.02.2020 г. до до обявяването на процедурата да отпадне. Голяма част от
разходите които са направили фирмите в този период са с цени определени за този
период и счетоводно нямат изискване да съхраняват подобни документи. По този начин
голяма част от тях ще се окажат в невъзможност да отчетат вече извършени разходи и
отново би ги поставило в неравностойно положение пред предприятия които получават
помощ по предишните две процедури за предоставяне на БФП. Също така не става ясно
в какво ще се състои допълнителната проверка на УО на база на която може да реши да
не верифицира част от разходите. В случай че УО има механизъм за проверка на
пазарни цени и/или вече е извършила пазарни проучвания на които да се позове е редно
същите да бъдат достояние и на кандидатите по настоящата процедура.

1. Предложението не се приема.
Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
коментар № 49.
2. Предложението не се приема.
Цитираното в запитването изискване бенефициентите
да събират не по-малко от 2 (две) съпоставими оферти,
пазарно проучване или друго доказателство (че цената е
пазарна) за съответната отчетената услуга/ доставка на
суровини, материали или консумативи за разходите,
направени в периода от 01.02.2020 г. до обявяването на
процедурата е въведено с оглед на доказване на
изискването, че цената на разходите е пазарна, като не
се предижда то да отпадне от окончателния вариант на
Условия за кандидатстване.

Поздрави,
Уважаеми дами и господа,

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
Пиша това възражение в отговор на публикуваната за обществено обсъждане коментар № 52, т.1.
процедура Подкрепа за малки предпирятия с оборот над 500 хил лв.за преооляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19.

77

90.

91.

16.10.2020г.

16.10.2020г.

Считам, че прагът от 500 000лв. е прекалено висок и не отговаря на реалните
икономически обстоятелства в България към настоящият момент. Ние сме малко
предприятие, с персонал от 12 човека. За миналата година имаме 345 хил. лв. приходи.
Силно пострадахме от пандемията от коронавирус. Имаме нужда от сериозна помощ от
държавата. Така написаните правила за участие ни изолират от тази процедура, не
можем да кандидатстваме.
Считам, че прагът от 500 хил. лв. е прекалено висок и не отговаря на потребностите на
бизнеса в България. Колко фирми могат да отговорят на такова изискване?!?
Или отново става дума за "наши хора", които да вземат едни пари и да си ги
разпределят по бездънните джобове за сметка на фирми като нашата, които стриктно си
плащат всички данъци и осигуровки и в момента са на прага на фалита заради корона
вируса.
Настоявам правилата по цитираната процедура да се променят и прага за
кандидатстване да бъде намален до 300 000 лв.!!! Това би разширило кръга от
потенциални кандидати, в който сме и ние. И наистина нуждаещите се даполучат
помощи, а не "нашите хора".
Здравейте,
Предложението не се приема.
Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
Във връзка с обявената за обществено обсъждане процедура BG16RFOP002-2.089 коментар № 1.
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ изпращам своето предложение
към обхвата на процедурата да бъдат включени и микро предприятия с годишен оборот
за 2019 г. над 500 000 лв. Като обем на дейността едно микро предприятие може да е
абсолютно аналогично на малко предприятие със същия оборот и считам, че е
неравнопоставено за целите на тази процедура.
Поздрави,
Добър ден,
Бих желал да изкажа своето мнение във връзка с публикуваните документи за
обсъждане.

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
коментар № 49.

Основното възражение което искам да отправя е, че има разлика в месеците за наличие
на спад от поне 20 %.
Прилагам публикуваната презентация.
Първоначално бе обявено , че се изискват 20 % спад.
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А в бланките за обсъждане е посочено средноаритметичното изчисление от 3 / три /
месеца за 20 % спад.
Смятам, че предприетият за момента модел от 1 / един / месец спад е по-разумен / както
е за другите сходни програми / и по този начин ще се допринесе до по-голям интерес и
участие на малките фирми.
Разчитам , че Управляващият орган ще се вслуша в мнението на фирмите, както вече
го направи за другите програми.
Успех на Общественото обсъждане!
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Здравейте ,
Предложението не се приема
Имам въпрос и свързано с него предложение във връзка с предстоящата процедура Приложими при определянето на категорията на
:BG16RFOP002-2.089.
предприятията-кандидати са разпоредбите на ЗМСП.
Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМСП „При изчисляване на
Представлявам българско дружество , което по критериите на ЗМСП е малко данните по чл. 3 се взема предвид дали предприятието е
предприятие с персонал над 10 човека,
независимо, дали е предприятие партньор по смисъла
оборот за 2019 над 500 х.лв., но под 3900 х.лв. и стойност на активите под 3900 х.лв.
на ал. 3, или е свързано предприятие по смисъла на ал.
Собственик на 51 % от капитала на дружеството е френска компания,която е с персонал 5“. Спазването на разпоредбите на ЗМСП при
над 250 човека, оборот за
определянето на категорията на предприятията2019 г. над 97500 х.лв и сума на актива над 84000 х.лв.
кандидати е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
Съгласно приложената към Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП
Справка за обобщените
параметри на предприятието,което подава декларация по този закон , трябва да се
добавят и данните на свързаните
предприятия.
В резултат обобщените данни за нашето предприятие ще надхвърлят значително
критериите за микро,малки и средни
предприятия.
В тази връзка имам един :
ВЪПРОС: При така описаните по-горе обстоятелства ще бъде ли допустимо описаното
българско предприятие да кандидатства
по прoцедурата :BG16RFOP002-2.089 за получаване на безвъзмездно
финансиране за преодоляване на последствията от
кризата с COVID-19?
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Имам също така и едно :
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предлагаме да отпадне изискването параметрите на свързаните
лица да се прибавят към параметрите на предприятието,
което подава декларация по ЗМСП , за да можем като български
компании , които плащат данъци в България, и осигуряват
работни места за българи да се възползваме от предоставеното
финансиране по процедура:BG16RFOP002-2.089,
и да преодолеем по-лесно последствията от кризата с COVID-19.
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BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Съгласно условията за кандидатстване и изискването предприятието да е малко, отново
много фирми няма да могат да участват.
Когато предприятието е свързано лице поради участието на повече от 50% от
съдружниците в средно предприятие и то се превръща в средно.
Не можа да кандидатства по програмата за средните предприятия, защото няма оборот
1 000 000 лв. за 2019г. Средното предприятие с което е свързано имаше право и
кандидатства по тази програма.
Сега отново няма да може да кандидатства, защото поради свързаността се оказва
средно предприятие.
Съгласно Закона за счетоводството чл.19 критериите за определяне на категориите
предприятия са различни от тези в чл.3 на Закона за малките и средните предприятия.
Но това е често срещана практика в нашето законодателство.
Може би трябва да се промени нещо в условията за кандидатстване за да могат
предприятията, които поради свързаност стават средни да имат право да кандидатстват
по тази програма.
Здравейте,

Предложението не се приема
Приложими при определянето на категорията на
предприятията-кандидати са разпоредбите на ЗМСП.
Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМСП „При изчисляване на
данните по чл. 3 се взема предвид дали предприятието е
независимо, дали е предприятие партньор по смисъла
на ал. 3, или е свързано предприятие по смисъла на ал.
5“. Спазването на разпоредбите на ЗМСП при
определянето на категорията на предприятиятакандидати е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
бих искал да изкажа своето мнение за публикуваните документи за обсъждане по коментар № 49.
марката за финансиране на оборотни средства на малки предприятия с общ оборот за
2019
г.
над
500
хил.лв.
Основното ми възражение е, че има разминаване в изискването за наличие на спад от
поне
20%.
В първоначалното представяне е обявено, че се изискват 20% спад за поне един месец
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от
текущата
година.
А в бланките за обсъждане, са заложени 3 месеца, средноаритметично изчислени - за
20%
спад.
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Считам, че предприетият към момента модел за оценка с 1 месец спад - по всички
останали сходни програми - е по-разумен, и ще допринесе до по-голям интерес и
участие от страна на малките фирми. Още повече предстоят трудни месеци, в които
малките фирми ще се опитат да съществуват , запазвайки персонал и пазарни позиции.
1. Предложението не се приема
ОТНОСНО: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.089
Допустими саНА
кандидати, които са регистрирали общо
„ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ
за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г.
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“
до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,
средноаритметичен спад от поне 20%
спрямо
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАВЕН ДИРЕКТОР,
средноаритметичния оборот за същите три месеци за
2019 г.
1. Относно критерий за допустимост „Кандидатът е регистрирал общо за три, Кандидатът следва произволно да избере три
избрани от него месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо предхождащ месеца на кандидатстване, като не е
задължително месеците да са последователни и/или във
средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.“:
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне
Начинът на изчисление на спада не е конкретизиран, като в зависимост от 20%.
Допълнително, УО на ОПИК ще включи нагледен
тълкуванието, процентът спад се променя.
пример за изчисление на спада, както и допълнително
В сегашния си вид критерият е двусмислен и дава възможност за различни тълкувания. уточнение, че месеците са „произволно“ избрани от
Не става ясно, дали се има предвид средноаритметичен процент между трите месечни кандидата.
процентни спада или процент спад м/у средноаритметичния оборот за три месеца за
2. Предложението се приема частично
2020 г. спрямо средноаритметичния оборот за 2019 г.
Скалата за оценка по критерий е прецизирана и
Прилагаме екселски файл с пример как процентът се променя в зависимост допълнително диференцирана 1. Коефициент на
от изчислението.
рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019

Предлагаме в Условията за кандидатстване на стр. 10 /и съответно в методиката
за оценка/ опростен подход със следната промяна в текста:

3. Предложението се приема
6) Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в Добавен е поясняващ текст в т.11.2 от Услвоията за
кандидатстване

периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,
средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за 4. Предложението не се преима
същите три месеци за 2019 г.
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Да се замени с:
Кандидати, които са регистрирали спад от поне 20% в общия оборот за три,
избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца
на кандидатстване, спрямо общия оборот за същите три месеца за 2019 г.
Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г.
до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в
Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително
месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е
регистриран спад от поне 20%.

Кандидатите 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, като не е необходимо такъв текст да бъде
изрично записан в Условията за кандидатстване, тъй
като разходите са допустими, в случай че са спазени
условията за допустимост на разходите. Разбира се,
недопустими
са
разходи,
подкрепени
с
разходооправдателни документи, които веднъж вече са
били финансирани по предишна процедура.

ВАЖНО: По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник 5. Предложението се приема
относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП Съответните текстове са премахнати от Условията за
[Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс кандидатстване.
клетка 19] за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г.
Кандидатите нямат ангажимент да представят посочените Справки-декларации
за ДДС като информацията от тях ще бъде набавяна по служебен път.
И тук да се добави пояснение как точно се изчислява спадът:
Спадът от поне 20% в общия оборот за трите избрани от кандидатите месеца се
изчислява като съотношение между сумата от оборотите за избраните три
месеца през 2020г. спрямо сумата от оборотите за същите три месеца през 2019г.
Спадът се изчислява по следната формула: (/Сумата на оборота за трите избрани
месеца от 2019 минус сумата на оборота за трите избрани месеца от 2020/
делено на Сумата на оборота за трите избрани месеца от 2019), умножено по
100.
Ако УО е имал предвид друг подход на изчисление, моля, конкретизирайте
формулировките за допустимост и посочете съответната формула на
изчисление.
2. Относно критерий за оценка на проектните предложения 1. Коефициент на
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рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. от раздел II. Критерии за
техническа и финансова оценка на Приложение 6 КРИТЕРИИ И
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Считаме, че посоченият показател съдържа референтни стойности за оценка,
които са твърде завишени, имайки предвид целевата група на допустимите
предприятия по процедурата. За сравнение, по процедура BG16RFOP002-2.077
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“, с допустими средни предприятия
съгласно ЗМСП, целева група, която се предполага че е с по-добри финансови
показатели от малките, бяха оценявани със стандартен подход, прилаган по
отношение на критерия EBITDA: „1. Съпоставимост между средната стойност на
EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявената безвъзмездна финансова
помощ по проекта“. Отчитаме обстоятелството, че по настоящата процедура,
насочена към малки фирми, не е налице ограничение за максимално заявена
безвъзмездна финансова помощ от кандидатите, и че теоретично всички те
биха заявили стойност 50 000 лева, с оглед на което съпоставимост с гранта не е
приложима и достатъчно обективна за оценка. В тази връзка обаче, е важно да
се отбележи фактът, че именно съпоставимостта с БФП, би донесла максимален
брой точки на 90% от кандидатите, каквато ще бъде ситуацията с процедурата,
насочена към средни предприятия. С оглед на изложеното, за да е налице
справедливост и равно третиране между фирмите по еквивалентни процедури,
с различни целеви групи, е нужно да се либерализира и критерият по
процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над
500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“, като се заложат по ниски референтни стойности за оценка.
Допълнително, по тази процедура е предвиден минимален праг за класиране
на проектните предложения от 12 т., което е разбираемо, на фона на очаквания
брой подадени проектни предложения, но същевременно е рестриктивно и не
равнопоставено ограничение спрямо процедурата за средни, където също
имаше ТФО.
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Имайки предвид всички изложени обстоятелства и факти, предлагаме следната
скала за оценка по Критерий 1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018
г. и 2019 г.:
Критерии

1. Коефициент на рентабилност на
EBITDA за 2018 г. и 2019 г.

Макс.
брой
точки

Източник на проверка

10

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 финансова
година)] делено на ред
„Нетни
приходи
от
продажби“ от приходната
част
на
ОПР
за
съответната година (код
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15100).
Коефициент
на
рентабилност наEBITDA за
2018 и 2019 г. се изчислява
като средноаритметично
от изчислените стойности
на коефициента за двете
години
т.е.
(Коефициентът за 2018 г.
плюс Коефициентът за
2019 г.) делено на 2.
Коефициентът на рентабилност
EBITDA на предприятието е ≥ 0,18

на

10

Коефициентът на рентабилност на
EBITDA на предприятието е ≥ 0,14 и <
0,18.

8

Коефициентът на рентабилност на
EBITDA на предприятието е ≥ 0,12 и <
0,14.

6

Коефициентът на рентабилност на
EBITDA на предприятието е ≥ 0,8 и < 0,12

4

Коефициентът на рентабилност на
EBITDA на предприятието е ≥ 0,04 и < 0,8.

2

Претегленият
коефициент
рентабилност
на
EBITDA
предприятието е < 0,04.

0

на
на

3. Относно т. 11.2 т. 5, от Условията за кандидатстване, недопустим е всеки

кандидат, който има или е имал влязло в сила решение за финансова
корекция или акт за установяване на публично държавно вземане (по ПРСР),
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независимо дали е погасил задължението.
Смятаме, че това е несправедливо и следва да се коригира само до случаите, в
които съответните задължения не са възстановени.
4. Относно допустимите разходи е важно да се внесе яснота по въпроса какви
могат да бъдат те, ако кандидатът е получил помощ по процедура
BG16RFOP002-2.073 „Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.
Важно е еднозначно да бъде посочено, че може да се заявяват същите
видове допустими разходи (напр. по малкия Ковид са били заявени
суровини и сега също), но не може да се заявяват същите установими
разходи, т.е. същите суровини, закупени със същите фактури, които са били
вече веднъж финансирани.
5. Както в процедура BG16RFOP002-2.073 „Преодоляване недостига на

средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния
взрив от COVID-19“, така и тук присъства правилото за забрана за извличане
на печалба от безвъзмездните средства. В тази връзка, по процедура
BG16RFOP002-2.073 бяха зададени поне 10 въпроса от потенциални
кандидати с молба за разяснение, на които бяха получени 10 неконкретни и
еднакви отговора, буквално цитиращи насоките. В тази връзка, следва да се
посочи, че разпоредбата, която споменава чл. 192 от Регламент 2018/1046
изрично казва, че забраната за извличане на печалба не се прилага в
следните случаи:
- действия, чиято цел е засилване на финансовия капацитет на бенефициера,
или действия, които генерират приход, за да се гарантира тяхната
непрекъснатост след периода на финансиране от Съюза, предвиден в
споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства; (което си е
точно целта на тези схеми).
96.
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Относно: Обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002- Предложението не се приема.
2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
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икономическите последствия от пандемията COVID-19“

коментар № 1 и №52, т.1.1.

Уважаеми дами и господа,
Стопанска камара –Варна е сдружение на работодателите целящо да подпомага тяхното
развитие и осъществяване на ефективна и просперираща стопанска дейност.
Всички фирми са изправени пред редица предизвикателства за да просъществуват в
днешните условия на пазарна икономика. Разпространението на пандемията COVID-19
доведе до нарушаването на функционирането на почти всички икономически дейности.
Микро и малките предприятия са преобладаващата част от икономическата структура
на страната ни. По статистически данни те са близо 98%.
Основната група микропредприятия (92%) са най-засегнати от кризата в контекста на
COVID-19. Силната конкуренция, адаптиране на дейността в условията на кризата,
допринасят за основния проблем, с който се сблъскват фирмите в развитието си недостиг на финансови средства.
Основната цел на процедурата - „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 хил.
лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” би
могла да бъде с по - широк обхват. Стопанска камара – Варна счита, че микро
предприятията с по - малък оборот до 100- 150 хил. лв. са силно засегнати от кризата и
могат да бъдат подпомогнати, чрез включването им в обхвата на процедурата.
Съгласно направени анализи от страна на УО на ОПИК, микропредприятията са се
възползвали в много малка степен от възможностите, които предоставяше процедурата
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID - 19”.
Подкрепата за тези фирми е от изключително значение за тяхното оцеляване и
запазване на персонала, в условия на глобално разпространение на пандемията COVID19.
Здравейте,
във връзка с процедурата за подкрепа на МП с оборот над 500хил лв искам да попитам:
1. Допустим кандидат ли е предприятие, което е с 8 души персонал и се е определило
като микро, но в свързаност с друго предприятие с още 3 работника,
т.е над 10 работника на база средногодишна численост - може ли да се приема
Кандидата за малко предприятие и да е допустим по тази процедура
2. Има изискване оборота за 2019г да е над 500 000 лв, а в същото време се разглеждат
коефициенти за 2018 и 2019г - има ли вариант да се променят да
се променят изискванията на програмата и да са допустими предприятия със
средногодишен оборот 500 000 лв на база оборотите от 2018 и 2019г

1. Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
ЗУСЕСИФ.
Приложими при определянето на категорията на
предприятията-кандидати са разпоредбите на ЗМСП.
Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМСП „При изчисляване на
данните по чл. 3 се взема предвид дали предприятието е
независимо, дали е предприятие партньор по смисъла
на ал. 3, или е свързано предприятие по смисъла на ал.
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Благодаря!

98.
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5“.
Следователно, на база на посочената в коментара
информация, може да се предположи, че визираното
предприятие, по критерия за средносписъчен персонал
отговаря на категория „малко“ предприятие.

2. Предложението не се приема.
Предвид ограничения наличен ресурс и очаквания
голям брой подадени проектни предложения по
процедурата чрез заложения праг от годишен оборот от
над 500 000 лв. се цели да се таргетират малки
предприятия, които разполагат със значителен
потенциал за възходящо икономическо развитие и за
възстановяване от претърпените последици от
разпространението на пандемията COVID-19, като
включването на опция за доказване на изискуемия
годишен оборот посредством рефериране към
средногодишен оборот за 2018 и 2019 г. би поставило
под въпрос ефективното постигане на очакваните
резултати от подкрепата на процедурата.
Предложението се приема частично
ОТНОСНО: Обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002- Скалата за оценка по критерий е прецизирана и
2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на допълнително диференцирана 1. Коефициент на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 .
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН НА ОПИК,
В публикуваните за обществено обсъждане условия за кандидатстване са възприети
следните цел и очаквани резултати от провеждане на процедурата:
“Цел на процедурата:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия,
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реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от
пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на
положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от
минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили
подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.”
Ето защо считаме, че възприетата скала за критерий Коефициент на рентабилност на
EBITDA за 2018 г. и 2019 г. не е обоснована и логична, защото дава предимство на
най-печелившите и рентабилни предприятия, които благодарение на реализираните
относително високи печалби през предходните две години са могли да заделят
достатъчно собствени резерви и буфер, с които да преодолеят по-леко негативните
последици от пандемията COVID-19.
Считаме, че предимство би трябвало да се даде на по-ниско рентабилните предприятия,
които разполагат с по-малки собствени финансови ресурси.
Съща така и възприетите прагове за рентабилност са необосновано високи и би
трябвало да се намалят.
Затова предлагаме скалата за оценяване да се промени, както следва:
1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.
Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 10
0,18
Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 8
0,14 и < 0,18.
Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 6
0,10 и < 0,14.
Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 4
0,06 и < 0,10
Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 2
0,02 и < 0,06.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA
на 0
предприятието е < 0,02.
Здравейте,
Как следва да се приключат направените разходи за суровини и възнаграждения,
финансирани от ОПИК в производствена фирма? Същите следва ли да се отчетат в
себестойността на продукцията, за да не се изкривява финансовия отчет или не се

Коментарът не съдържа предложение.
Следва да имате предвид, че настоящите разяснения не
представляват разяснения по смисъла на чл.26, ал.8 от
ЗУСЕСИФ.
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включват в себестойността и се приключват с приходите от финансиране?
Кой е правилния подход в случая за отчитане при производство на продукция?

100. 16.10.2020г.

В условията за кандидатите е посочено, че нетните приходи от продажби за
регистрираните по ЗДДС лица ще се взимат от Справка декларацията по ДДС. В
пояснение към горното е посочено, че при наличие на вътреообщностни доставки те
следва да се изключат от съответните суми посочени в декларацията. Към случаите, в
които следва да се извърши корекция на сумите в декларацията не са упоменати
получените аванси. Това не кореспондира с основния принцип, заложен при определяне
на размера на месечните приходи, понеже в сумите, посочени в част А на справкадекларацията са включени и сумите на получените авансови плащания съгласно
приложимите счетоводни стандарти и данъчното законодателство, а приходите от
аванси се признават в месеца, в който е изпълнено условието по тях, и сделката е
осъществена.
Условията би следвало да се адаптират в съответствие с изискванията на приложимите
счетоводни стандарти и данъчното законодателство.

101. 16.10.2020г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената за обществено обсъждане 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“ бихме искали
да представим и моля да вземете предвид следните писмени коментари:

В Условията за изпълнение са описани подробности
относно техническото и финансовото изпълнение на
проектите. В допълнение, УО на ОПИК ще публикува
нарочно Ръководство за изпълнение на договори за
безвъзмездна финансова помощ по настоящата
процедура.
Предложението не се приема
Механизмът за изчислението на месечния спад в
оборота на предприятията, който се базира на данните
от Справката-декларация за ДДС (подавана към НАП)
и който е детайлно описан на стр. 10 от Условията за
кандидатстане,
бе
въведен
по
процедура
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия
за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19” след междуведомствени
консултации между УО на ОПИК и НАП механизмът
на изчисляване на спада в оборота съгласно Справкатадекларация за ДДС е прецизиран като са добавени и
допълнителни източници на информация. Към
настоящия момент не се предвижда да се въвеждат
промени в горепосочения механизъм на изчисление.
Предложението се приема
Ограничението отпада от окончателния вариант на
пакета документи.

Предвиденото в т. 9 от Условията за кандидатстване ограничение безвъзмездната
финансова помощ, за която се кандидатства по процедурата, заедно с договорената по
други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по
ОПИК, да не надвишава 50 000 лева., е изключително дискриминационно и опорочава
сериозно основната цел на схемата. Логиката на обявяване на настоящата процедура за
предоставяне на безъзмездна финансова помощ е свързана именно с този профил
фирми (категория "малко" предприятие с оборот над 500 000хил. лева за 2019г.), които
на практика остават изцяло или недостатъчно подкрепени в рамките на предходните
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две процедури за оборотен капитал по ОПИК 2014-2020. В случай, че дадена компания
е получила помощ от 10 000лв. в рамките на процедура BG16RFOP002-2.073
„ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“, то това ще
доведе до автомачино намаляване на допустимия праг по настоящата схема до 40
000лв. За кандидати-фирми, които реализират годишни обороти в порядъка на няколко
милиона лева и съответно генерират сериозни оперативни разходи, сега в контекста на
пандемията COVID-19 подобно ограничение е недопустимо.
Не
на
последно
място,
заложеното
изискване
най-силно
засяга
туроператоритe/турагентите, както и лицензираните автобусни доставчици, които се
явяват допустими кандидати по настоящата схема. При тях е налице реалната хипотеза
за отказ от финансиране по процедура BG16RFOP002-2.089 поради изчерпване на
лимита на база натрупано финансиране по процедура „Подкрепа за МСП, извършващи
автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез
прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ и BG16RFOP002-2.092
„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или
туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“. Добре известен факт е, че съгласно условита по схема BG16RFOP0022.092 режима на помощ е de minimis, като предвидените ограничения за натрупана
помощ за оборотен капитал по процедурите по ОПИК са лимитирани до 200 000 евро.
В обобщение, заложеното ограничение за общо натрупана помощ до 50 000лв. не
кореспондира по никакъв начин с аналогичните схеми по ОПИК, силно ограничително
е и на практика касае различни режими за финансиране - минимална помощ и раздел
3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в
условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“.
С оглед на горе-представената информация целият текст касаещ ограничително условие
на стр. 7 и стр. 8 от Условията за кандидатстване следва да отпадне изцяло.
С уважение,
102. 16.10.2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предложението не се приема.
Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по
коментар № 49.

С настоящето писмо изразявам като моето мнение, така и нагласите в найбедния район на Европейския съюз – Северозападна България.
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С утежняване на изискването от наличие на спад от поне 20% за един месец
/https://www.opic.bg/public/uploads/2020/09/deseto-ofitsialno-zasedanie-na-kn-naopik-i-opimsp-17092020-2.pdf/ на наличие на спад за 3 месеца
/средноаритметично изчислени /, ще бъде отнета възможността на много фирми
за подкрепа по тази мярка в този особено труден за всички нас момент. Много
от фирмите в района имат спад ежемесечно малко под 20% и един, най-много
два месеца /април и май/ над 20%. По този начин изискването за тримесечен
спад се получава гранична, но сериозна спънка.
Вярвам че подкрепа в такъв момент като настоящия може да се окаже решаваща
за нормалното съществуване на много бизнеси в района и мярката в
първоначалния и вид има всички шансове да помогне това да се случи.

С УВАЖЕНИЕ: Павлин Банчев
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