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Дата на разясненията от УО: 04 Март 2021 г.
52.

25.02.2021 г.

Здравейте,
отговорът на въпрос № 5 от 22.02.2021 г е неясен. При положение, че
дружеството е получило по друга процедура от „Временната рамка за
мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на
сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ финансиране за
възнаграждение за месец ноември 2020 г. и проектът там е изтекъл,
допустимо ли е да получи по сегашната процедура финансиране за
възнаграждение за месец януари 2021 г., при положение, че за януари
няма друго публично финансиране за възнаграждение?
Кои са процедурите за осигуряване на оборотен капитал, финансирани
със средства по ОПИК, посочени във Вашия отговор?

Недопустими по настоящата процедура са разходи за персонал при
кандидати, които са получили публично финансиране1 за персонал
(независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал
на предприятието) през периода на допустимост на разходите
(след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на
проекта). Следователно в описаната в запитването хипотеза по
настоящата процедура ще са недопустими за финансиране
разходите за персонал, освен ако визираната в запитването
процедура по „Временната рамка за мерки за държавна помощ в
подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен
взрив от COVID-19“ не е една от следните процедури за
осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по
ОПИК:
-

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки
предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“;

-

BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи
автобусни превози, за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“;

-

BG16RFOP002-2.092

„Подкрепа

на

предприятия,

1

В рамките на схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г. и др.), схема за заетост по чл.51, ал.1 от
ЗНЗ, операции на ОПРЧР за изплащане на компенсации за запазване на заетостта, както и за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др. Ограничението не включва
разходи за персонал по процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК.
1
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регистрирани по Закона за туризма като туроператор или
туристически агент, за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“;
-
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Здравейте!
Питането ми е относно условията за кандидатстване.
Дружеството е с издадено на 08.08.2018г и влязло в сила на
22.11.2019г наказателно постановление за нарушени по чл.63, ал.2 от
КТ, издадено от ГИТ. Предприети са нужните мерки за надеждност,
като сумата по наказателното постановление е заплатена в най-кратък
срок.
Също така дружеството е коректен платец към държавата, като си
заплаща в съответните срокове нужните данъци. Липсват задължения
както към НАП, така към МДТ и всички други общински и държавни
институции.
Конкретният въпрос е: възможно ли е дружеството да кандидатства за
отпускане на помощ по тази процедура, след като си е понесло
съответната отговорност и е заплатило за нарушение от 2018г?
Надявам се на положителен отговор от Ваша страна, защото
затрудненията за всички ни в тази пандемична обстановка са големи и
нашето дружество се стреми да запази както съществуването си, така и
работната си сила.
С уважение,

BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за
МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

В настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения
може да участват и безвъзмездна финансова помощ може да бъде
предоставена и на лица, за които са налице обстоятелствата,
съгласно чл. 21, ал. 10 от Закона за мерките и действията по време
на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
(ЗМДВИП, влязъл в сила на 22.12.2020 г.) – „В процедура чрез
подбор на проектни предложения може да участват и
безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и на
лица, за които са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от
Закона за обществените поръчки и нямат публични задължения
по чл. 162, ал. 2, т. 1 и 7 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, както и на лица, чиито задължения са
отсрочени, разсрочени или обезпечени“.
Следователно кандидати, за които е установено с 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 или
участникът е установен, са допустими по настоящата процедура
2
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при спазване на всички приложими критерии и ограничения.

54.
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Здравейте,
Допустим ли е кандидат с персонал над 10 души,реализиран оборот
600 000 лв и актив 1 200 000 лв. през 2019 г. ?
Благодаря предварително

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

55.

25.02.2021 г.

С оглед на горното ограничение и във връзка с раздел С 16
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и
корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за
плетене“ от КИД-2008 (Приложение 5) следва да се има предвид, че
производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали
за плетене, както и производството на пелети (които са част от код
С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството
на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната
преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за
подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване,
рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на
производството на несглобени дървени паркетни дъски.
Фирмата произвежда, пелети, от дървесни отпадъци с КИД 16.29 и
попада в изключението за допустимост на този код. Какви документи
са нужни, за доказателство, че попадаме в съответното изключение?

В случай че кодът на основна икономическа дейност на
предприятието е 16.29, но дейността му е насочена към
производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от
индустриалната преработка на дървесина (която е допустима),
предприятието-кандидат следва да посочи това, като приложи към
Формуляра за кандидатстване разяснения в свободен текст относно
основната производствена дейност на кандидата, както и финалните
продукти, които се произвеждат от тази дейност. .

Здравейте,
Във връзка с кандидатстване с проект по тази процедура имаме
следния казус и съответен въпрос:
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е
регистрирано на 20.03.2017 г.
На 21.03.2019 г. дружеството става правоприемник на ЕТ на
мажоритарния собственик - ЕООД-то приема ЕТ-то. Приемането е
приключило и е регистрирано в Търговския регистър на посочената
дата.

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

56.

25.02.2021 г.

Следва да имате предвид, че по всяко време, Управляващият орган
може да извърши документална проверка на декларираните от
кандидатите данни и/или да изиска допълнителна информация или
разяснения от тях.

При условие че към момента на кандидатстване, процедурата по
прехвърляне вече е приключила и посоченото обстоятелство е
отразено в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (Единния
3
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През 2018-та година ЕТ-то е изпълнявало икономическа дейност и е
подало съответен отчет. В същото време ЕООД-то е подало за 2018-та
година декларация по ЗСч, че не е изпълнявало икономическа дейност.
През 2019-та година ЕООД-то е изпълнявало икономическа дейност и
има приходи над 500 000 лева.
Въпросът е:
Допустимо ли е по процедурата ЕООД-то при наличието на
официално регистриране приемането на правата и задълженията на
ЕТ-то, което е изпълнявало и отчело икономическа дейност през 2018та година? Ако отговорът е "ДА" - как този факт да се покаже във
формуляра за кандидатстване?
Предварително благодаря за отговора!
Относно процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв.", бих искал да попитам, зад
термина ОБОРОТ, управляващият орган какъв смисъл приема, а
именно реализирани приходи в съответен месец или получени
(фактурирани) постъпления от клиенти за месец?
Тъй като в СД по ДДС се включват, освен продажби (приходи), а и
фактурирани и получени аванси от клиенти, във връзка с продажби,
които е възможно да се отчетат като приходи в друг отчетен месечен
период, е необходимо разяснението на термина оборот какво включва
продажби (приходи) и/или постъпления (фактурирани плащанияаванси) за месец, за да можем да изберем правилно референтния месец
в формата за кандидатстване?
В моя случай месеца, в който имам спад (44.90%) в приходите е
м.05.2020, но по СД по ДДС -излиза ръст спрямо 05.2019, а в м.03.20,
когато приходите изглеждат като ръст в счетоводството на
дружеството спрямо м.03.19г., в СД по ЗДДС има спад в размер на

портал за заявяване на електронни административни услуги),
кандидатът е допустим при спазване на всички останали
изисквания и критерии по процедурата и не следва да представя
допълнителни документи извън тези, посочени в Условията за
кандидатстване, като в случай на нужда от допълнителни
разяснения, Оценителната комисия си запазва правото да изисква
допълнителни документи/информация.

Следва да имате предвид, че е отговорност на кандидата да
определи 3-те месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, в които е регистриран
средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния
оборот за същите три месеци за 2019 г. Начинът на изчисление е
ясно посочен в т.11.1 от Условията за кандидатстване:
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник
относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана
към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17
плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди
месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за
2019/2020 г. Кандидатите нямат ангажимент да представят
посочените Справки-декларации за ДДС като информацията от тях
ще бъде набавяна по служебен път от НАП.
Допълнително с цел изчерпателност на изчисленията кандидатите

4
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93% !!! Според вас кой месец да посоча?

ще следва да представят Пояснителна информация2 към Справкатадекларация за ДДС в случаите, когато имат включени в клетка 11 от
Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено
начисляване на ДДС при внос, както и когато в клетка 19 имат
включени данъчни основи на осъществени от предприятието
освободени вътреобщностни придобивания.
По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа
дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, източник
относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните три
месеца от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г, от
които да е виден оборотът на предприятието от икономическата
дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.
Окончателно решение относно допустимостта на даден проект и
кандидат ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия
орган, която ще разполага с цялата специфична информация
относно проектното предложение.

58.

2
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Здравейте,
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над
500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“, имаме следният въпрос:
1. Фирмата е регистрирана по ДДС. За периода 2019/2020 не е
осъществявала икономическа дейност/и (основна или допълнителна),
която е освободена от регистрация по ЗДДС. Във връзка с критерия за
допустимост „ т. 6 ) Кандидати, които са регистрирали общо за три,

1. Представянето на Оборотна ведомост за избраните три месеца от
2020/2021 г. (предхождащи месеца на кандидатстване) и
съответстващите им за 2019/2020 г., от които да е виден оборотът
на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от
регистрация по ЗДДС е приложимо само за предприятия, които
осъществяват
икономическа
дейност/и
(основна
или
допълнителна), която е освободена от регистрация по ЗДДС. В
случай че в рамките на разглеждания период предприятиетокандидат не е осъществявала икономическа дейност/и (основна или

Съгласно посоченото в буква ж) от т. 24 на настоящите Условия за кандидатстване
5
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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.“ Mоля да потвърдите т. 4 от „ I. Критерии за оценка на
административното съответствие и допустимостта на кандидата и
проектното предложение: Оборотната ведомост е приложима само за
предприятия, които осъществяват икономическа дейност/и (основна
или допълнителна), която е освободена от регистрация по ЗДДС.“ и че
не е нужно да предоставяме документи (Справки декларации и/или
оборотни ведомости), а необходимата информацията ще бъде набавена
по служебен път от НАП.
2. Ако е необходимо да предоставим документи (Справки декларации
и/или оборотни ведомости), ще се приемат ли със заличени данни за
Контрагенти (Булстат, имена), тъй като това e конфиденциална
информацията съгласно Договори, а част са лични данни съгласно
Закон за зашита на личните данни?

допълнителна), която е освободена от регистрация по ЗДДС, не е
необходимо да се представя оборотна ведомост.

Здравейте,
във връзка с процедура
BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С
ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА
COVID-19“:
Според Приложение 6, в т.5 на Формуляра за кандидатстване,
поле Получена помощ съгласно „Временна рамка за мерки за
държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на
сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ следва да се попълнят
получени помощи.
Дружеството кандидат е ползвало помощи по схеми за изплащане на
компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС №
55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г. и ПМС №278 от 12.10.2020

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №7,
т.3, Въпрос №36.

2. Кандидатите нямат ангажимент да представят посочените
Справки-декларации за ДДС като информацията от тях ще бъде
набавяна по служебен път от НАП, за което кандидатите дават
своето съгласие с подписването на РАЗДЕЛ 5 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
СЪГЛАСИЕ ДАННИТЕ НА КАНДИДАТА ДА БЪДАТ
ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НАП НА УО ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ на
Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1) или с
потвърждаването на тези обстоятелства т. 6 „Е-Декларации“ на
Формуляра за кандидатстване, ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ КАНДИДАТЪТ
Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И
УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

6
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BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване
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№

60.

Дата на
получаване

25.02.2021 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
г.) за месец декември 2020г. в размер на 1532,50 лева и Разходи за
персонал по по мярка „Запази ме“ за месеците декември 2020г. и месец
януари 2021г.
Според указанията недопустими по настоящата процедура са разходи
за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране
за персонал(независимо дали финансирането е за част от или за целия
персонал на предприятието) през периода на допустимост на
разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на
проекта).
Това означава ли, че ще бъдат недопустими по настоящата процедура
разходи за персонал за месеците в които дружеството не е ползвало
помощи по тези схеми.
Благодаря!
Здравейте!
Кандидаствах по програма "BG16RFOP002-2.089 - Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19" и имам
няколко въпроса:
1. След кандидастване получихме средства по РМС 151. До колкото
разбрах, трябва да подам декларация. По какъв начин става, попълвам
ново предложение ли?
2. Прихода от тази процедура трябва да се отчитат по отделна сметка,
както и разходите. За 2020 година как трябва да се отчетат при
положение, че е приключила вече тази година. Прихода, в коя година
ще се признае?
3. Разходите трябва да са направени от 01.02.2020 до края на проекта.
Кога се смята този край?

Разяснения от УО

1. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№50.
2. Съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1, т.5 от ЗУСЕСИФ,
бенефициентът е задължен да поддържа отделни счетоводни
аналитични сметки или отделна счетоводна система за допустимите
разходи по проекта и използването на средствата от безвъзмездната
финансова помощ, като данните в представените финансови отчети
трябва да отговарят на тези в счетоводната система и да са налични
до изтичане на сроковете за съхранение на документацията.
Сметките следва да съдържат номера на административния договор
за предоставяне на безвъзмездна помощ/номера на процедурата.
Разходите, извършени в периода от 01.02.2020 г. до датата на
влизане в сила на административния договор за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ,
следва
да
бъдат
прехвърлени/осчетоводени в сметките, обособени по проекта.
Подходът за признаване на приходите от правителствена помощ,
7
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№

Дата на
получаване

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

4. Голяма част от разходите, които ще бъдат покрити ще са за наем и
електронергия. Може ли да надвишава разхода комулативно към даден
доставчик повече от 30 000 лв.?
Поздрави!

Разяснения от УО
възприет в СС 20 е в съответствие с изискването за съпоставимост
на разходите и приходите и едновременното им признаване. В този
смисъл т.3.2 от СС 20 изисква паричните средства, отпуснати от
правителството да се отчитат като финансиране, освен ако в закона
не е определен друг ред на отчитане и да се признават като текущ
приход през периодите, през които са отразени разходите за
изпълнение на условията по безвъзмездната помощ. Когато
правителствената помощ се предоставя за покриване на претърпени
загуби за минали периоди, те се признават като приход в периода
на получаването им (т.3.4. от СС 20) и в случай, че отчетената 2020
година е приключена (съставени са годишните финансови отчети),
получената субсидия се признава за приход в периода на
получаването и, т.е в 2021 г.
3. Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три)
месеца, считано от датата на влизане в сила на административния
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
При подаване на документ „Информация за приключване на
проекта“, преди изтичане на три месечният период на изпълнение
на проекта, срокът за изпълнение на АДПБФП, се счита за изтекъл
на датата, предхождаща деня на подаване на документ
„Информация за приключване на проекта“ (при условие че
бенефициентът не е посочил друг, по-кратък срок).
4. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№6.

61.

25.02.2021 г.

Предприятие с 8 души персонал и отговарящо на условията на чл. 3.
от ЗМСП

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

62.

Дата на
получаване

25.02.2021 г.

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

Разяснения от УО

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност
на активите, която не превишава 19 500 000 лв.
допустим кандидат ли е?

№22

Реално предприятието е с 8 души, т.е. под 50 човека и отговаря на
второто условие от чл. 3. - оборота му превишава 3 900 000 лв.
/изискването за микро/ и не превишава 19 500 000 лв. /изискването за
малко/.
Здравейте,
Моля за коментар, дали може да бъде допустим бенефициент по
процедурата- предприятието майка, за което съставяме консолидиран
годишен финансов отчет и може ли той да послужи за финансова
оценка на предприятието. Двете дружества включени в
консолидирания отчет имат един и същи управител и собственик на
капитала и имат допустим КИД по процедурата

63.

25.02.2021 г.

В запитването не е налична достатъчна
предоставяне на категорично становище.

информация

за

Критериите за допустимост на кандидатите са описани в т.11.1 от
Условията за кандидатстване, като се прилагат кумулативно с
критериите за недопустимост на кандидатите, описани в т.11.2 от
Условията за кандидатстване.

Поздрави,

Следва да имате предвид, че по настоящата процедура за подбор на
проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с
партньорски или други организации, (вкл. предприятия-партньори
и свързани такива).

Бихте ли ми помогнали с разяснение и становище дали е допустимо
фирма, която е класифицирана като малко предприятие и отговаря на
изискванията за процедура BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК да
кандидатсва по нея, предвид фактът че е свързано фирма със средно
предприятие, което е одобрено за получване на средства по
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.077 „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID 19“. Разходите на двете

При наличието на две или повече свързани предприятия (съгласно
Закона за малките и средни предприятия /ЗМСП/), едно от които е
бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за
средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ (където допустими за
подкрепа са само среди предприятия), то всички свързани с него
предприятия също са с категория „средно“ и са недопустими по
настоящата процедура, тъй като при изчислението на
показателите по чл.3 на ЗМСП се взимат предвид данните както на
предприятието-кандидат, така и на неговите предприятия9
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№

64.

Дата на
получаване

25.02.2021 г.

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

Разяснения от УО

фирми не съвпадат, но като свързани фирми, би трябвало малката
фирма да се квалифицира като средна, според нас и тогава става
неотговаряща на условията.

партньори и свързаните му предприятия.

1.При кандидати, които имат приключена счетоводно 2020 г. с
подадени отчети, за коя година следва да се съблюдава изискването за
оборот от минимум 500 000 лв – за 2019 или за 2020 г.? За коя година
следва да се впише код на основна икономическа дейност – 2019 или
2020 г.?

1. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№2 и Въпрос №42.

2. В Условията за кандидатстване в т. 11.2 Критерии за недопустимост
на кандидатите е посочено, че са недопустими кандидати, които имат
публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита,
задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 7
(по влезли в сила наказателни постановления) от Данъчноосигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени,
разсрочени или обезпечени.
Означава ли това, че кандидати, които имат публични задължения по
чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни
осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и/или т. 7 (по влезли
в сила наказателни постановления) от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс след 01.01.2020 г. са допустими кандидати? Ако са
допустими кандидати – има ли ограничение задълженията след
01.01.2020 г. да са под определен праг и/или да бъдат отсрочени,
разсрочени или обезпечени?
65.

25.02.2021 г.

Здравейте!
Проектното ни предложение беше подадено на 23.02.2021 г. и вече е
със статус "Оценяване". Междувременно забелязахме, че е допусната

2. Съгласно чл. 21, ал. 10 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на
последиците (ЗМДВИП, влязъл в сила на 22.12.2020 г.)
недопустими са кандидати, които имат публични задължения по чл.
162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни
вноски и други вноски за бюджета) и т. 7 (по влезли в сила
наказателни
постановления)
от
Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени
или обезпечени. В приложното поле на това ограничение не влизат
задълженията, които не отговарят на горепосоченото условие, вкл.
задължения, възникнали след 01.01.2020 г. (независимо от техния
размер).

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№50.

10
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техническа грешка при датиране на Декларация (Приложение 1), която
е приложена към формуляра. Моля за указания как да процедираме и
дали е допустимо, както и какъв е реда да предоставим коригирана
декларация с вярната дата.
66.

26.02.2021 г.

67.

26.02.2021 г.

Здравейте,
Дейността на дружеството ни е "Товарен автомобилен транспорт"- код
по КИД 2008 - 4941.Можем ли да отчетем извършени разходи м. 01
2021 г. за гуми, авточасти и гориво ?Трябва ли всеки вид от тези
разходи /гуми, авточасти и гориво/ да е на стойност под 30000 лв.
Не сме възложител по ЗОП, трябва ли за тези разходи да се провежда
избор на изпълнител ?
Получили сме помощ по процедура BG16RFOP002 - 2.073.-10000
лв.,сега можем ли да кандидатстваме за пълният размер по тази
процедура 50000 лв.
Признават ли се разходи за боя 25 000 лв.,за шперплат 29 000 лв. ,
ток 42 000 лв. /електроразпределителното дружество е едно/,
разходите по поддръжка на машинния парк-машини и камиони са 54
000 лв., или трябва процедура с публична покана??
Ако дружеството вече е приключило 2020 г. и е подало своите
финансови отчети към НСИ, кой КИД се гледа за 2019 или 2020 г?

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №6
и Въпрос №1,т.3.

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №6
и Въпрос №42.

С уважение,
68.

26.02.2021 г.

Здравейте!
Във връзка с допустимостта по процедурата: дружество-кандидат
притежава няколко търговски обекта, както и малък цех за сладкарски
изделия. За 2019 г. има код на основна икономическа дейност 47.29. ,
определен от НСИ. Притежава обаче и лиценз за продажба на цигари,
които се предлагат в някои от търговските обекти.

Код на икономическа дейност 47.29 „Търговия на дребно с други
хранителни стоки“ не попада сред кодовете, изброени в т.11.2, 6) от
Условията за кандидатстване., Съответно, предприятия, развиващи
дейности в рамките на код на икономическа дейност 47.29
„Търговия на дребно с други хранителни стоки“ са допустими
кандидати при спазване на всички останали приложими критерии и
изисквания по настоящата процедура.
11
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Моля, отговорете - допустим ли е кандидатът, след като продажбата на
тютюневи изделия не определя кода на основната му икономическа
дейност.
Предварително благодаря!
69.

26.02.2021 г.

Здравейте,
При условие, че сме получили 10000 лв. по процедура BG16RFOP0022.073 и сме разходили средствата за авточасти и консумативи, можем
ли да използваме средствата по настоящата процедура до размер 30000
лв отново за авточасти?

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№29, т.2 и Въпрос №6.

70.

26.02.2021 г.

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №2
и Въпрос №22.

71.

26.02.2021 г.

Здравейте,
Средносписъчният персонал в дружество е както следва:
2018 - 7 лица
2019 - 12 лица
2020 - 12 лица.
Допустим кандидат ли е по настоящата процедура, ако годишния
финансов отчет за 2020г. е входиран към НСИ преди датата на
подаване на проектното ни предложение?
Лек ден!
Здравейте,
Ще кандидатстваме по програма BG16RFOP002-2.089 -Подкрепа за
малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19. Ние сме
кооперация с председател, управителен съвет и контролен съвет. Ел.
подпис, с който ще кандидатстваме е на Кооперацията като ЮЛ и
представляващ Председателя на кооперацията. Трябва ли прил. 1 да
бъде попълнено, подписано и прикачено от всички представители на
Управителния съвет и Контролния съвет? Трябва ли всеки един член
на управителния съвет да подпише пълномощно прил. 2 за

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1) се
попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални
представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и
Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо),
независимо дали представляват заедно и/или поотделно – това
изискване е общоприложимо за всички кандидати независимо от
формата им на регистрация (кооперация, ООД, АД и т.н.).
Следователно отговорът на Вашето запитване зависи от това кой е
вписан като представляващ кооперацията в ТР и Регистъра на
12
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упълномощаване проектното предложение да бъде подписано с
електронен подпис от Председателя? А контролния съвет трябва ли и
от тях да бъде попълнено прил. 1 и прил. 2? Благодаря Ви

ЮЛНЦ.
Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1) не се
попълва и подписва от членовете на управителния съвет и
контролния съвет, както и същите не е необходимо да подписват
изрично пълномощно за подаване на проектното предложение.
В допълнение, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1) е
неприложима за представляващ, който е подписал с КЕП
Формуляра за кандидатстване с попълнена в него т. 6 „Едекларации“.
Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение е
неприложимо, в случай че Формуляра за кандидатстване е
подписан с КЕП от официалния представляващ на кандидата,
вписан в ТР и РЮЛНЦ.
Моля, запознайте се с възможните варианти за подаване и
подписване на проектното предложение, посочени в Приложение №
6.1 в папка „Документи за информация” към Условията за
кандидатстване от пакета документи по процедурата.

72.

26.02.2021 г.

До Управляващия орган на процедура BG16RFOP002-2.089
Уважаеми представители на УО,
Във връзка с обявена процедура за подбор на проектни предложения
BG16RFOP002-2.089, моля за разяснение и становище от Ваша страна
относно следните въпроси:
1. Кой момент е водещ при определяне на категорията на

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).
Допустимата по процедурата категория на предприятието се
попълва от кандидата в т. 1. „Данни за кандидата” във Формуляра
13
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предприятието - момента на подаване на проектното предложение,
момента на подписване на административният договор за
безвъзмездна финансова помощ (АДБФП), или категорията следва да е
една и съща и към момента на кандидатстване/подаване на проектното
предложение и към моментна на подписване на АДБФП.
Във връзка с въпрос 1 моля да вземете предвид следните хипотези:
1.1 Към момента на подаване на проектното предложение
предприятието ни няма приключена финансова 2020 г. т.е. не е
подаден ГФО за 2020 г. Въпреки това на база счетоводна информация
има достатъчно яснота и сигурност, че за 2020 г. средносписъчният
брой на персонала е 25 души, предвид че на практика годината е
изтекла.
Според изискването за две финансово приключени последователни
години за определяне на категорията предприятие, ако се вземат
предвид 2019 г.(средно списъчен брой на персонала /ССБП/ от 20
души) и 2020 г. ( ССБП 25 души) можем да определим предприятието
като малко. От друга страна, за да се определи статуса/категорията
следва да се имат предвид последните две приключени финансови
години. При този случай 2019 г. (ССБП 20 души -малко), 2018г.
(ССБП - 9 души - микро) и 2018 г. (ССБП – 8 души - микро) излиза, че
към момента на кандидатстване при не подаден ГФО за 2020 г.,
независимо, че има достатъчна яснота относно категорията за 2020г. то
следва да определим предприятието като МИКРО (последни 2
последователни приключени финансови години 2019 и 2018 г.)
От друга страна декларираните обстоятелства относно категорията
според Условията за кандидатстване ще се проверяват преди
подписване на договор, като ще се извършва служебна проверка и ще
се изискват доказателствени документи относно определената
категория. Към датата на поканата за подписване на договор за БФП,
по всяка вероятност нашето предприятие ще бъде подало ГФО за 2020

за кандидатстване. В последствие, преди сключване на
административния договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ кандидатите представят Декларация за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 10), когато
Управляващият орган ще извършва проверка по същество относно
категорията предприятие на одобрените кандидати. Проверката се
извършва въз основа на последната приключила финансова година,
декларирана в т.2 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл.
4 от ЗМСП (Приложение 10).
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г. (планирано е края на месец март 2021 г.) в този случай ще трябва да
декларираме актуалното променено обстоятелство, предвид че имаме
вече приключена 2020г. и последните две последователни години в
които попадаме в категорията на МАЛКО предприятие са 2019 и 2020
г.
1.2. Ако към момента на подаване сме малко предприятие, тъй като за
2017 и 2018 г. сме малко, а за 2019г. сме микро, то на етап
кандидатстване декларираме обстоятелството, че попадаме в
категорията МАЛКО предприятие. В случай на класиране на етап
подписване на Договор, и 2020 г. ще бъде приключена , в която отново
сме МИКРО, при което две последователни години се явяват 2019 и
2020 г. и категорията на предприятието ще е променена на МИКРО, то
ще бъдем ли допустим кандидат и ще бъде ли сключен договор за
предоставяне на безвъзмездна помощ при тази хипотеза?
С уважение,
73.

28.02.2021 г.

Във връзка с обявения прием на проектни предложения по процедура
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над
500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ нашия въпрос е следния:
При изчисляване спада в реализираните обороти през избрани месеци
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.- кои
обороти се вземат, ако дадено предприятие осъществява дейности в
допустими и недопустими сектори и води отделна счетоводна
отчетност - общия оборот на предприятието или реализираните
оборати от допустимата дейност. Предприятието има намерение да
заяви подкрепа за допустимата икономическа дейност

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос
№46.
В допълнение, следва да имате предвид, че обстоятелството дали
кандидатът упражнява едновременно дейност в нeдопустими
сектори и в допустими сектори по настоящата процедура няма
отношение към изчисляването на критерия за допустимост на
кандидатите №5 „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.“.
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(ресторантьорство).
В условията за кандитстване в Раздел 11. Допустими кандидати;
11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, точка 6
сте разписали, че това става на база посоченото в Годишната данъчна
декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) тази информация неможе да даде изискващото се по процедурата
условие за изчисляване на спад от 20% в избрани месеци, тъй като в
данъчната декларация се декларират общите годишни приходи, а не по
месеци.

74.

28.02.2021 г.

С уважение,
Здравейте,
ние сме строителна фирма, която се подготвя да кандидатства
по процедурата BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ . В т.14.1. Условия за
допустимост на разходите, условие 9 е посочено "Да са за реално
доставени продукти и извършени услуги".
1.Ще се счита ли за допустим разход, ако отчетем разходи за закупени
строителни материали - бетон и арматура? Сградата, в която сме ги
вложили не е наша инвестиция и не е наш дълготраен материален
актив, а сме наети да я строим по договор за изпълнение на
строително-монтажни работи.
2. Ще се счита ли за допустим разход, заплатени външни услуги със
строителна механизация - услуги с автокран, багер и т.н.
Ще се считат ли за допустим разход разходите за закупуване на
строителни материали и заплащането на външни услуги със
строителна механизация, ако отговарят на останалите условия за
допустимост?

1. и 2. Предоставените по процедурата средства за оборотен
капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите
оперативни разходи на кандидатите.
Доколкото описаните в запитването видове разходи отговарят на
всички приложими условия за допустимост на разходите по
настоящата процедура, то те биха били допустими за финансиране.
Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на
проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ
за прилагане на процедура за избор с публична покана (30 000 лв. за
доставки и услуги), като не може да бъдат предявявани разходи в
по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или
сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и
възнаграждения. Допълнително, за да са допустими направените
разходи, цената за тях следва да е пазарна. В случай на съмнение за
завишение на направените разходи от пазарните цени, УО си
запазва правото да извърши допълнителна проверка и да откаже
възстановяване на същите. Редът за избор на изпълнител съгласно
разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за
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бенефициенти след подаване на проектното предложение. В случай
че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с
идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди
подаване на проектното предложение и периода след това,
надвишават регламентираните прагове, бенефициентът следва да
проведе избор на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се
провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от
подаване на проектното предложение до приключване
изпълнението на проекта.

75.

28.02.2021 г.

Здравейте!
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“, имаме
следния въпрос:
При основна икономическа дейност с код 16.24 Производство на
опаковки от дървен материал, фирмата допустим кандидат ли е по
процедурата?
С уважение,

В запитването не е налична достатъчна
предоставяне на категорично становище.

информация

за

Условията за кандидатстване не съдържат изрично ограничение
пред предприятия с основен код на икономическа дейност по КИД
2008 16.24 "Производство на опаковки от дървен материал".
Окончателно решение относно допустимостта на даден проект и
кандидат ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия
орган, която ще разполага с цялата специфична информация
относно проектното предложение.
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