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Дата на разясненията от УО: 12 Август 2020 г. 

102.  10.08.2020 г. Здравейте, 

 

дружеството ни ползва производствено хале под наем. Проведохме разговор с 

фирмата, която ни го предоставя, с молба при евентуално одобрение на проекта 

да пише във фактурите номера на договора за предоставяне на безвъзмездна 

помощ. Тя отказа с мотива, че софтуерът не позволявал. Въпросът ни е ще се 

приемат ли за допустими фактури за наем, в които не е вписан номерът на 

договора за БФП? Допустимо ли е ние да запишем този номер, като 

удостоверим това допълнение към фактурата с наш подпис и печат? 

Как следва да се постъпи, ако и други фирми, които сме избрали за доставчици 

на материали или услуги, откажат да впишат във фактурите номера на договора 

за БФП? 

 

За разходооправдателни документи, които са издадени преди датата на 

сключване на административния договор за АДБФП, бенефициентите следва 

да декларират/потвърдят в писмен вид към съответния документ, че разходът 

е в изпълнение на процедура  BG16RFOP002-2.077. 

За разходооправдателни документи, които са издадени след сключване на 

АДБФП, но в които по обективни причини не може да вписан номерът на 

договора, бенефициентите следва да декларират/потвърдят в писмен вид към 

съответния документ, че разходът е в изпълнение на съответния договор  като 

посочат неговия номер. 

103.  10.08.2020 г. Здравейте, 

Ако сме самостоятелно предприятие със средно списъчен състав 50 души към 

31.12.2019г. и отговаряме на критериите за средно предприятие, но през 2018 

г. средно списъчният състав е 48 души, то имаме ли право да кандидатстваме 

по програмата за "Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19? 

Същевременно имаме спад в приходите за месеците юни и юли 2020г. в 

сравнение със същите месеци на 2019г., като се очаква тази тенденция на спад 

да продължи. 

 

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. В случай че две последователни финансови години 

предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3 от ЗМСП, това се 

отразява на неговия статус на микро-, малко или средно предприятие. 

Предвид факта, че в описаната от Вас хипотеза е налице единствено една 

приключена финансова година (2019 г.) със средносписъчен брой на персонала 

50 души и с оглед на факта, че договорите по процедурата следва да са 

сключени преди 31.12.2020 г. (т.е. финансовата 2020 година няма да е 

приключила), посоченото от Вас предприятие не би могло да заяви подкрепа 

по настоящата процедура, предвид факта че няма да отговаря на изискването 

за средно предприятие. 
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Посоченото е валидно при условие, че предприятието е независимо и данните 

на предприятието за последните две последователни финансови години преди 

2019 г. (например за 2018 и 2017 г.) не отговарят на категорията за средно 

предприятие. 

Моля, запознайте се с Указания за попълване на Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия 

(Приложение 1), които са част от Условията за кандидатстване от пакета 

документи по процедурата. 

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. 

 

104.  10.08.2020 г. Във връзка с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ, отпускана по 

процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване 

на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, бихме искали да 

зададем следният въпрос, възникващ от нашият специфичен казус, както 

следва: 

Предприятието ни е основано през 2017г., като през същата година не е 

извършвало дейност.  

През 2018г. предприятието ни отговаря на критериите за малко предприятие.  

През 2019г. предприятието ни отговаря на критериите за средно предприятие.  

В предоставените указания за попълване на декларацията по чл. 3 и чл.4 от 

ЗМСП не срещнахме същият и/или подобен на описаният от нас казус. Моля 

за указание дали нашето предприятие попада в категория средни предприятия, 

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. В случай че две последователни финансови години 

предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3 от ЗМСП, това се 

отразява на неговия статус на микро-, малко или средно предприятие. 

Подобен на посочения от Вас случай е разяснен в Указания за попълване на 

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

средните предприятия (Приложение 1), които са част от Условията за 

кандидатстване от пакета документи по процедурата.  
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при положение че не е в една и съща категория предприятия в две 

последователни финансови години, съгласно чл.4б, ал.2 от ЗМСП. 

 

Съгласно посочената в запитването Ви информация, през 2017 г. 

предприятието е с данни за микро, през 2018 г. за малко, а през 2019 г. е с данни 

за средно.  

С оглед на това, предприятието е категория малко предприятие, защото има 

две поредни години, в които е под прага, разделящ малко от средно 

предприятие – в случая това са 2017 и 2018 г. и същевременно няма две поредни 

години, в които да е под прага за микро предприятие, както аналогично е 

посочено на стр. 12 от Указанията. 

Предвид горното, предприятието не би бил допустим кандидат по процедурата, 

съгласно данните, предоставени в запитването.   

 

105.  10.08.2020 г. Уважаеми дами и господа, във връзка с удължен срок за получаване на 

разяснения по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ моля за  отговор:  

 

Кандидат по процедурата  ще има натрупани разходи за наем, ел.енергия  и 

телефон на обща стойност над 150 000 лв. за периода на допустимост на 

разходите от 01.02.2020г. до изтичане на трите месеца след влизане в сила на 

договора му за БФП.  Съгласно ваши указания не следва да провежда 

процедура по ПМС №160 / кандидатът не е задължено лице по ЗОП/.  Правилно 

ли разбираме, че може да отчете като разходи по проекта само  посочените 

разходи за наем, ел.енергия и телефон до максималния размер на договорената 

безвъзмездна финансова помощ. Например: 100 000 лв. наем, 45 000 лв. ел 

енергия  и 5 000 лв. телефони?  В този случай  на етап отчитане не прилага нито 

документация от проведена процедура по ПМС № 160, нито пазарно проучване 

от минимум две оферти или извлечения от каталог и т.н., защото всички 

разходи попадат в изключенията, за които не се провежда процедура за избор 

на изпълнител. 

Съгласно т. 1 „Техническо изпълнение на проектите“ от Условията за 

изпълнение „В случаите, когато бенефициентът не е възложител по смисъла 

на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият задължително прилага 

разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 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 ЕСИФ, както и 

указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.  

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  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 единствено за случаите, посочени 

в чл. 50, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, сред които са и 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 
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направените разходи от пазарните цени, УО си запазва правото да извърши 

допълнителна проверка и да откаже възстановяване на същите. Редът за 

избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. 

е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение. В 

случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с 

идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди подаване на 

проектното предложение и периода след това, надвишават 

регламентираните прагове, бенефициентът следва да проведе избор на 

изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се провежда само за 

стойността на разходите, заявени за периода от подаване на проектното 

предложение до приключване изпълнението на проекта. 

Когато общата стойност на заявените разходи попада под 

регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след сключване 

на договора за БФП, бенефициентите следва да съберат две съпоставими 

оферти.“ 

 

Предвид съществуващото законодателство и по конкретно разпоредбите на 

ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.  следва да вземете под внимание, че за 

посочените от Вас примери не съществува нормативно изключение (каквито 

случаи са посочени в чл. 50, ал. 4 от ЗУСЕСИФ), което да позволява 

непровеждане на предвидената процедура, в случаите над определените за това 

прагове. В този смисъл настоящия отговор следва да се счита за допълващ и 

коригиращ вече дадените отговори и на въпрос 20, подточка 2, въпрос  26, 

подточка 3.1, въпрос 38, подточка 1 и въпрос 68, подточка 2. 

 

 


