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Дата на разясненията от УО: 10 Август 2020 г. 

87.  03.08.2020 г. 1. Моля, обяснете до какво ниво на сходство (разрядност) на CPV кодовете ще 

се изисква обединяване на доставки/услуги в една процедура? 

2. Моля, потвърдете, че разходи за оперативен лизинг ( наем) на ДМА са 

допустими по процедурата. 

1. При определяне на вида процедура, който трябва да проведат 

бенефициентите следва да се ръководят както от разпоредбите на глава 

четвърта „Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициенти 

на безвъзмездна финансова помощ“ от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, така и от разпоредбите на 

„Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за 

разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в 

процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ 

(ПМС № 160/01.07.2016 г.). Следва да бъде взета под внимание разпоредбата 

на чл. 14. От ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно която: „При провеждане на 

процедура за избор на изпълнител с публична покана се използват кодовете на 

номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 

2195/2002 (ОВ, L 340 от 16.12.2002 г.) на Европейския парламент и на Съвета 

от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с 

обществените поръчки (CPV).“. Едновременно с това трябва да се имат 

предвид и определенията дадени в т. 5 и т. 6 на параграф 1 от допълнителните 

разпоредби на ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно които:  

„5. "Разделяне на предмета на възлагане" е налице, когато с цел използване 

на по-благоприятен режим за избор на изпълнител бенефициентът е 

възложил отделно изпълнението на идентични или сходни дейности, 

включително чрез разделяне изпълнението на конкретна дейност на части. 
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6. "Обособена позиция" е такава част от предмета на процедурата, която, 

въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на възлагане, е 

систематично свързана с другите позиции от предмета на процедурата.“. 

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 изпълнение 

на проекта. 

 

2. Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно т. 14.3 от Условията за 

кандидатстване недопустими са разходите за лизингови вноски, вкл. за 

оперативен лизинг. 

 

88.  03.08.2020 г. Въпрос 

Здравейте, 

Бих искала да задам следните въпроси: 

 

1. Представляваното от мен дружество е туристическа агенция и  посочените 

по-долу типове разходи са разходи, които участват във формирането  на цената 

на предлаганите от дружеството услуги. В тази връзка допустими разходи ли 

са: 

1.1. комисионните за обработени картови плащания, за които обслужващата 

банка издава фактура; 

1.2. разходите за ползване на глобани резервационни системи за резервиране и 

продажба на туристически усуги; 

1.1. Съгласно Условията за кандидатстване недопустими са разходи за 

изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси. 

1.2. В случай че посочените от Вас глобални резервационни системи за 

резервиране и продажба на туристически услуги ще се ползват като 

външна услуга разходите за тях ще се считат за допустими, при условие 

че са спазени всички останали изисквания за допустимост на разходите 

по процедурата, вкл. по отношение период на допустимост. 

1.3. и 1.4. Разходите за посочените софтуери ще се считат за допустими при 

условие, че е спазено изискването да не се придобиват под формата на 

ДНА, а се ползват под формата на външна услуга и в случай, че са спазени 
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1.3. разходите за изполване на определен софтуер за извършване на продажби 

- например интернет резервационна система насочена към самостоятелно 

резерваиране на самопетни билети от крайни клиенти; 

1.4. разходи за използване на специализиран софтуер за отчитане и управление 

на продажбите. 

 

2. Допустими ли са по настоящата процедура следните разходи за екипа на 

дружеството, при положение, че за възнагражденията се ползват други 

програми за държавна помощ: 

2.1. разходите за ваучери за храна, в размер до 60лв.; 

2.2. разходите за медицинска здравна застраховка на служителите в размер до 

60лв.; 

 

3. Използването на горепосочените услуги е базирано на на дългосрочни 

договори с партньори, сключени много преди 1.02.2020г. и също така са 

разходи с регулярен характер, подпобно на наемите, режийните разходи, 

възнагражденията.  Предвид, че размера на разходите, за които ще се 

кандиатства няма да надвишават 30'000лв. във всяка отделна категория, както 

и регулярния им характер, изисква ли се събирането на съпоставими оферти? 

 

всички останали изисквания за допустимост на разходите по процедурата, 

вкл. по отношение период на допустимост. 

2. Доколкото цитираните от Вас разходи са свързани с покриване на 

текущите нужди на кандидата и предвид посоченото от Вас, че същите са 

предоставяни на регулярна база съгласно сключен договор за външна 

услуга/са елемент на възнагражденията на служителите, биха се считали 

за допустими.  

3. В описания от Вас случай изискването за събиране на две съпоставими 

оферти ще е приложимо, ако ще са налице разходи, които ще бъдат 

извършени в периода след сключване на административния договор за 

БФП до крайната дата на изпълнение на проекта . 

 

 

89.  03.08.2020 г. Здравейте,  

Във връзка с обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 

"Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19" имаме следния въпрос. 

Предприятието кандидат е дъщерно предприятие на Естонско дружество. 

Допустимо предприятие ли сме по настоящата процедура?  

Ако да- консолидираният отчет на дружеството-майка, трябва ли да е преведен 

и легализиран? 

Благодаря! 

Обстоятелството, че посоченият от Вас кандидат е дъщерно предприятие на 

естонско дружество не е пречка същото да кандидатства по настоящата 

процедура, при условие че същото отговаря на всички критерии за допустимост 

на кандидатите, съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, 

включително да  представлява средно предприятие като се вземат предвид 

всички отношения на свързаност и партньорство съгласно посоченото в чл. 3 и 

чл. 4 от ЗМСП.  
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На етап сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ (ако до такъв 

се стигне) в случай че кандидатът е включен чрез консолидиране в 

консолидирания финансов отчет на друго предприятие, се представят и 

консолидираните Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс, в които 

предприятието запазва своите параметри по чл. 3 от ЗМСП без промяна за 

предходните две приключени/последователни финансови години. В случай че 

консолидиращото предприятие е чуждестранно, посочените документи следва 

да се представят в превод на български език като не е необходимо преводът да 

е  легализиран. 

90.  03.08.2020 г. Здравейте, 

 

Моля, за разяснение по следните въпроси. 

 

1. Дружество в България притежава 100% от дружество със същия предмет на 

дейност в друга страна членка от ЕС. За целите на кандидатстване по 

настоящата процедура: 

1.1. Двете дружества свързани предприятия ли са? 

Ако, да: 

1.2. При сключване на административен договор за безвъзмездна финансова 

помощ, изискуемите документ описани в т. 27, в) и г) от условията за 

кандидатстване, относно свързаното предприятие, на какъв език и в какъв 

формат следва да се представят. 

 

2. Какво се има предвид под условието за недопускане на реализиране на 

печалба от безвъзмездната финансова помощ -  че получените финансови 

средства по процедурата не може да са повече от допустимите разходи по нея 

или че не следва да има генерирана печалба от приходите за периода на проекта 

1.1. Съгласно представената от Вас информация двете предприятия се считат 

за свързани предприятия. 

1.2. Във връзка с проверката по същество, касаеща определяне категорията на 

предприятието-кандидат и в случай на чуждестранни свързани 

предприятия, форматът на изискуемите документи, посочени в т. 27.1., 

раздел I от Условията за кандидатстване, е съобразно законодателството 

на държавата, в която са установени съответните чуждестранни 

предприятия като от същите следва да е виден годишен оборот, стойност 

на активите и средносписъчен брой на персонала. Документите се 

представят в оригинал или заверено копие. 

Следва да се има предвид, че документ, чийто оригинал е на чужд език, се 

представя и в превод на български език като не е нужно преводът да е 

легализиран. Изискване за легализиран превод има само по отношение на 

Свидетелство за съдимост в случаите, когато същото е издадено от 

чуждестранен орган. 

2. Както е посочено в бел. под линия № 6, 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 
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(от дейността на дружеството плюс финансовата помощ) минус разходите за 

периода (допустимите разходи по проекта и други разходи на дружеството) ?  

 

 

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 и не се отнасят до икономическата дейност, 

която осъществява кандидатът. 

91.  06.08.2020 г. Здравейте, 

бих искала да попитам за Вашето становище относно кандидастването  на две 

еднолични юридически лица по процедурата за подбор на проекти за подкрепа 

на средни предприятия.  Става въпрос за двете фирми, които потоделно 

отговарят на критериите за микро предприятия, като собственикът на едното е 

и управител на другото предприятие. Фирмите са с различни сфери на дейност 

- едната се занимава с търговия на едро - с над 40 % намаление на оборота, а 

другата с международен транспорт и логистика - 18 % намаление на оборота. 

Могат ли двете юридически лица заедно да кандидастват за подкрепа за средни 

предприятия?  

Надявам се да получим Вашият отговор възможно най-скоро. 

 

 

Съгласно представената в запитването Ви информация посочените 

предприятия не могат да бъдат считани за средни предприятия на база 

свързаност, за да може да бъдат допустими кандидати по процедурата. 

За повече информация може да се запознаете с Указанията за попълване на 

Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средните предприятия (част от Приложение 1 към Условията за 

кандидатстване). 

Следва да имате предвид, че окончателното 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 и кандидата. 

92.  06.08.2020 г. Здравейте, 

 

Във връзка с определянето на допустимостта на кандидатите по процедура 

“Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID 19“, по т.3 “ Допустими по настоящата 

процедура за подборна проекти са само кандидати, които отговарят на 

изискванията за средно предприятие“ от Критериите за допустимост на 

кандидатите. Моля за отговор на следния въпрос. 

 

ЮЛНЦ регистрирано в обществена полза е едноличен собственик на капитала 

на други предприятия ЕООД-та. Има ли свързаност между ЕООД-тата 

Съгласно разпоредбите на ЗМСП свързани предприятия са предприятията, 

между които съществува някое от следните отношения: 

1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в 

общото събрание на другото предприятие; 

2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от 

половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган 

на другото предприятие; 
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съгласно ЗМСП ? Има ли значение дали ЮЛНЦ извършва или не допълнителна 

стопанска дейност?  

 

Предварително благодаря за отговора. 

 

3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху 

другото предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза 

в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт; 

4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, 

контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото 

събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери, 

съдружници или членове. 

Следва да се има предвид, че под термина „предприятие” се разбира всеки, 

който извършва някаква стопанска дейност. 

Дори посоченото от Вас ЮЛНЦ да не извършва такава в рамките на дейността 

на самото ЮЛНЦ, обстоятелството че същото е едноличен собственик на 

капитала на дружества, които осъществяват стопанска дейност, предпоставя 

посоченото ЮЛНЦ също да попада в определението за предприятие. 

На база посоченото и с оглед на представената от Вас в запитването Ви 

информация, би следвало посочените ЕООД-та да се разглеждат като свързани 

предприятия. 

В допълнение, следва да имате предвид, че финалната преценка относно 

отношенията между предприятията съгласно разпоредбите на ЗМСП ще бъде 

извършена от екипа по договаряне, който ще разполага с цялата необходима 

информация и при съмнения относно наличие/липса на свързаност, може да 

изисква допълнителна информация и разяснения от кандидатите. 

93.  06.08.2020 г. Здравейте,  

 

Моля, за потвърдите дали следните разходи са допустими по схемата: 

 

1. – 3. Доколкото цитираните от Вас разходи са свързани с покриване на 

текущите нужди на кандидата и са предоставяни на регулярна база съгласно 

сключен договор за външна услуга, биха се считали за допустими.  

4. Посочените от Вас разходи са допустими.  
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1. Външна услуга - Извършване на контролен одит за съответствие със 

стандарт BSCI - "Бизнес инициатива за социално съгласие". 

2. Външна услуга - Извършване на  регулярна проверка на 

пожароизвестителната инсталация в предприятието. 

3. Външна услуга - Услуги по транспортиране на работници до 

предприятието от местоживеенето им, което е извън населеното място, в което 

е производствената база. Услугата се извършва с автобус на транспортна 

фирма по график. 

4. Разходи за гориво на собствен бус на предприятието превозващ работници 

до предприятието от местоживеенето им, което е извън населеното място, в 

което е производствената база. 

 

При извършването на всеки един от тези разходи следва да имате предвид 

периода на допустимост на разходите по процедурата, както и информацията, 

включена в т. 1. Техническо изпълнение на проектите от Условията за 

изпълнение, касаеща спецификите, при които се налага провеждането на 

процедури за избор на изпълнител. 

 

94.  07.08.2020 г. Здравейте, 

Във връзка с Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“, имам въпрос относно определяне на свързаност на предприятия: 

 

Чл.4б, ал.1 от ЗМСП гласи: Данните по чл.3 се определят на базата на 

предходната финансова година. 

Данните по чл.3 от ЗМСП, са както следва: 

Чл. 3. (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, 

които имат: 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и 

2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на 

активите, която не превишава 84 000 000 лв. 

(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат: 

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. 

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат: 

Следва да имате предвид, че категорията на едно предприятие се променя на 

базата на две последователни финансови години с данни за категория различна 

от предишната.  

Всички данни (стойности) в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от Закона за малките и средните предприятия се попълват на годишна база – 

въз основа на данните за последната приключила финансова година 

(наречена в ЗМСП „предходна финансова година” – т.е. годината, за която е 

налице цялостен приключен финансов отчет).  В конкретния случай по 

настоящата процедура това е 2019 г. 

Източник на данните са годишните финансови отчети или консолидираните 

финансови отчети за 2019 г.  

На база тези данни, попълнени в Декларацията, се отчитат отношенията на 

свързаност и партньорство съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 

Допълнително предвид факта, че настоящата процедура се обявява съгласно 

„Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в 

условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“, което предпоставя 
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1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и 

2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на 

активите, която не превишава 3 900 000 лв. 

 

 В закона за малките и средните предприятия, не е уточнено, към коя дата се 

определя свързаността на предприятията и във връзка с това бих желал да Ви 

задам следния въпрос: 

 

Към коя дата се определя свързаността на предприятията? 

 

Към датата на подаване на проектното предложение, като при определяне на 

статуса на предприятието се вземат в предвид данните по чл.3 от ЗМСП за 

предприятието кандидат и за всички предприятия, които са свързани и/или 

партньори. 

или 

Към края на съответната година, за която се отнасят данните по чл.3 от ЗМСП. 

договорите по процедурата да са сключени преди 31.12.2020 г. (т.е. 

финансовата 2020 година няма да е приключила), не е налице възможност за 

промяна на категорията на предприятието от момента на подаване на 

проектното предложение до сключване на административния договор за 

безвъзмездна помощ (ако до такъв се стигне). 

 

95.  07.08.2020 г. Здравейте, във връзка с обявена процедура за подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ имаме следния 

въпрос: 

Допустими ли са разходи за закупуване на предпазни средства ( маски, 

ръкавици, шлемове) и почистващи консумативи (дезинфектанти и почистващи 

препарати), които са предоставeни на служителите в периода на извънредното 

положение.  

 

Доколкото посочените от Вас разходи попадат в категория разходи за 

материали/консумативи, използвани за покриване на текущите нужди на 

кандидатите, същите биха се считали за допустими. 

 

96.  07.08.2020 г. Здравейте.  

Имам въпрос по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“. 

При определяне на категорията на предприятието следва да имате предвид, че 

съгласно чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), едно 

предприятие не може да се смята за малко и средно предприятие (т.е. то е 

голямо предприятие), ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на 
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Моля да уточните, дали общинско търговско дружество (лечебно заведение), 

което е 100% собственост на община, ще може да кандидатства по настоящата 

процедура?  

гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или 

поотделно от един или повече държавни органи или други органи на 

местното самоуправление.  

Съгласно посоченото, визираното търговско дружество е голямо предприятие 

и е недопустим кандидат по настоящата процедура. 

97.  07.08.2020 г. Здравейте, 

 

1.Допустим разход ли са командировки на работници в чужбина ? 

2.Ако са допустим разход -до какви ставки на ден в лева или в евро са  

допустими ? 

 

 

Съгласно Условията за кандидатстване допустими по процедурата са следните 

видове разходи:  

- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени 

за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; 

- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); 

- Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за 

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови 

договори, които са сключени преди 01.07.2020 г. 

Доколкото посочените от Вас разходи не попадат в нито една от посочените 

по-горе категории разходи, същите няма да се считат за допустими за подкрепа 

по процедурата. 

 

98.  07.08.2020 г. Здравейте,  

относно допустимите разходи имам следния въпрос: ще бъде ли допустимо да 

се отчитат фактури за франчайзингови такси, които по своята същност са 

външни услуги и като такива се осчетоводяват в счетоводните документи на 

дружеството.  

Благодаря предварително! 

 

 

Доколкото посочените от Вас франчайзингови такси не представляват такси, 

дължими към публични институции, а са разход за външна услуга, използвана 

за покриване на текущи нужди на кандидата, същите биха се считали за 

допустими. 

Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че за да са допустими 

посочените разходи за такси, същите следва да се отнасят единствено за 

периода на допустимост на разходите по процедурата. 
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99.  07.08.2020 г. Здравейте, 

Моля да уточните дали следните разходи могат да бъдат допустими за 

финансиране по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“: 

1. Рекламни услуги 

2. Застраховки, вкл. За допълн здравно осигуряване 

3. Работно облекло 

 

По отношение на т. 1 и т. 2 доколкото посочените от Вас разходи представляват 

разходи за външни услуги, използвани за покриване на текущите нужди на 

кандидатите/са елемент на възнагражденията на служителите, същите биха се 

считали за допустими.  

По отношение на т.3 разходите за работно облекло са допустими в случай, че 

попадат в категорията суровини, материали и консумативи и са осчетоводени 

като текущ разход, то същите са допустими за финансиране. 

100.  07.08.2020 г. Здравейте, 

Във  връзка с попълване на Приложение_2_ Декларация за финансови данни, 

т.IV от декларацията, по процедурата “Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ от 

кандидат с дейност в сектор “Хуманно здравеопазване“ има следния въпрос. В 

следствие на извънредното положение, кандидатът се е възползва от правото 

си да получи от Националната здравно осигурителна каса до 85% от средствата 

които са получавали  за месеците без извънредно положение, без значение дали 

са ги изработили. Тази възможност е дадена с анекс към Национален рамков 

договор за медицинските дейности 2020-2022/Договор РД-НС-01-4-

2/06.04.2020, но във самия анекс не пише дали попада във „Временната рамка 

за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на 

сегашния епидемичен взрив от COVID-19. Въпроса ми е средствата 

предоставени в изпълнение на този анекс попадат ли във „Временната рамка за 

мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния 

епидемичен взрив от COVID-19.“, трябва ли да се описват в таблицата от т.IV 

на Декларация за финансови данни? 

 

Регистър, който да обединява информацията от всички администратори, които 

предоставят средства по линия на  „Временната рамка за мерки за държавна 

помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив 

от COVID-19“, няма. В тази връзка УО на ОПИК не може да се ангажира 

конкретно със становище относно вида на помощта, която е получена по линия 

на посочения от Вас анекс към Националния рамков договор за медицинските 

дейности. Препоръчваме Ви да се обърнете към Националната здравно 

осигурителна каса, отговорна за изпълнението на посочения анекс, за да се 

информирате дали предоставените съгласно него средства представляват 

държавна помощ и ако да, какъв е режимът на помощ, съгласно който са 

отпуснати. 

 

 

  

101.  08.08.2020 г. Здравейте,  Съгласно представената в запитването Ви информация и при липса на 

отношения на свързаност или партньорство на посоченото предприятие 
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Ние сме предприятие със средносписъчен персонал под 10 заети лица за 2019 

г. Оборота за 2019 г. е 38.000.000 лв. и стойност на активите 20.000.000 лв. 

Съществена промяна в  горе посочените показатели за 2018 г. няма - те са почти 

същите.  

При тези показатели нашето предприятие според вас допустим кандидат ли е 

за тази процедура и ще бъде ли дефинирано като средно предприятие.  

 

съгласно чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия, които да 

повлияят на категорията му, същото би следвало да се счита за средно 

предприятие. 

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно декларираната 

категория предприятие съгласно разпоредбите на ЗМСП ще бъде извършена от 

екипа по договаряне, който ще разполага с цялата необходима информация и 

при съмнения може да изисква допълнителна информация и разяснения от 

кандидатите. 

 

 


