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Дата на разясненията от УО:  8 Март 2021 г. 

76.  01.03.2021 г. Здравейте,  

Имаме ООД с трима управители от Йордания. Единия има ЕГН, но 

другите двама нямат нито ЕГН нито ЛНЧ. Въпросът е как да се 

попълни ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ КАНДИДАТЪТ Е ЗАПОЗНАТ С 

УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ? 

При попълване на Декларация, че кандидатът е запознат с 

условията за кандидатстване и условията за изпълнение 

(Приложение 1), е допустимо данните, които не са приложими за 

кандидата да не се попълват или да се посочи „неприложимо” (по 

преценка на кандидата). Допустимо е също така да се посочи всеки 

номер (цифри и/или символи), еквивалентни на ЕГН или номер на 

документ за идентификация. 

77.  01.03.2021 г. Здравейте,  

моля за разяснение по Процедура "ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 ХИЛ ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ 

НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА 

COVID-19, финансирана от ОПИК. Предоставените по процедурата 

средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване 

на текущите оперативни разходи на кандидатите .  

Какво се счита за текущите оперативни разходи в сектор 

"Строителство"? 

Предвид обстоятелството, че процедурата е за хоризонтална 

подкрепа на засегнатите малки предприятия от разнообразен брой 

сектори не е приложимо предоставянето на определение.  

Примери за текущите оперативни разходи на кандидатите в сектор 

„Строителство“ могат да бъдат възнаграждения, строителни 

материали и консумативи, външни услуги и др. 

78.  01.03.2021 г. Здравейте! 

На 22.02.2021 г. подадохме проектно предложение, в което сме 

допуснали грешка при попълването на Приложение 1. Как следва да 

поправим грешката? 

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос 

№50. 

79.  01.03.2021 г. Здравейте, 

Имам няколко въпроса относно настоящата процедура: 

1. Нашето предприятие  е малко предприятие с оборот над 500 000лв.  

Код на основна икономическа дейност по КИД-2008 за 2019 г. е 72.19 

1. На първо място необходимо е да се уточни, че разясненията по 

настоящата процедура не могат да съдържат становище относно 

качеството на проектното предложение.  



 

    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО 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“ 

 
 

2 
 

№ Дата на 

получаване 

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

Научноизследователска и развойна дейност в областта на 

естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, 

без биотехнологиите и за 2020 КОД по КИД 72.11 

Научноизследователска и развойна дейност в областта на 

биотехнологиите 

Моля за вашият отговор дали е допустима фирмата за подпомагане 

по тази процедура по следните кодове 72.19 и 72.11? 

2. Допустим кандидат по настоящата процедура ли  е предприятието-

кандидат да има публични задължения  неповече от 50 000 лв.?  

Цитирам :"Ако вследствие на извършена служебна проверка от страна 

на Управляващия орган се установи, че дружеството има задължения 

към НАП, следва да се представи удостоверение, от което да е видна 

липсата на публични 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 НАП или от 

което да е видно, че размерът на всички неплатени задължения е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот   на предприятието-

кандидат за последната приключена финансова година или е не повече 

от 50 000 лв." 

 

Благодаря Ви!  

С уважение   

Следва да имате предвид, че по настоящата процедура кандидатите 

могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа 

дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява 

служебно, въз основа на данни за 2019 г., предоставени от НСИ. 

Условията за кандидатстване не съдържат изрично ограничение 

пред предприятия с основен код на икономическа дейност по КИД-

2008 от сектор 72 „Научноизследователска и развойна дейност“. 

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. 

2. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос 

№64, т.2. 

80.  01.03.2021 г. Здравейте,  

ние сме малко предприятие с КИД 56.10 Дейност на ресторанти и 

заведения за бързо обслужване с оборот над 500 000 лева за 2019 г. и 

със реален спад в приходите от продажби за 2020г. от над 20% спрямо 

същите периоди на 2019г. 

Моля за Вашият отговор дали е допустима фирмата за подпомагане по  

процедура BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с 

оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите 

В запитването не е налична достатъчна информация за 

предоставяне на категорично становище. 

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.  
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последствия от пандемията COVID-19". 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. 

81.  01.03.2021 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

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“ имам следният въпро 

- Допустим разход ли е разходът по договор за управление? 

- Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски 

за сметка на работодателя) по отношение на договор за управление 

имат ли дефиниран лимит, който не трябва да бъде надвишен месечно? 

- Допустим ли е разход за изплащане на бонуси? 

- Може ли раземра на заявената безвъзмездна финансова помощ да 

бъде по малко от БГН 50.000,00? 

 

С уважение 

Разходите за възнаграждения по договор за управление  и 

дължимите по тях осигуровки са допустими за финансиране по 

настоящата процедура, при спазване на всички приложими условия 

за допустимост на разходите. 

Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят 

ограничение на размера на разходите за възнаграждения, който 

следва да отговаря на размера на възнаграждението, посочен в 

договора за управление/трудовия договор.  

Размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ за всеки 

индивидуален проект е точно 50 000 лева, като не варира в 

зависимост от размера на оперативните разходи на отделното 

дружество. В тази връзка, стойността на заявената безвъзмездна 

помощ е заложена от УО на ОПИК в т. 4 „Бюджет“ от Формуляра 

за кандидатстване в бюджетен ред 1./1.1 „Разходи за оборотен 

капитал“. 

82.  01.03.2021 г. Въпросът ни е свързан с представянето на Пояснителна информация 

към Справките-декларации за ДДС:  

Когато в Справката-декларация по ДДС, в кл. 11 са включени само 

приходи от продажби на територията на страната, трябва ли да 

предоставим пояснителна информация ? 

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос 

№19. 

83.  01.03.2021 г. Здравейте, 

имам следния въпрос, касаещ кандидатстване по процедура 

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

и №22. 
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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“: 

Дружеството през 2019 г.има средносписъчен състав от 8 наети лица, 1 

114 хил. оборот и 764 хил. ДМА. През 2020 г.съответно - 

средносписъчен състав - 13 наети лица, 520 хил. оборот и 764 хил. 

ДМА.  Според ЗМСП, чл. 4Б ал. 2, ако в две последователни 

финансови години предприятието превиши или слезе под границите по 

чл. 3, това се отразява на неговия статус на микро-, малко или средно 

предприятие.  

Въпрос: Как ще определите предприятието в конкретния случай - 

малко или микро и има ли право да кандидатства по настоящата 

процедура? 

В допълнение, 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. Наличната в запитването информация не е 

достатъчна, за да се определи категорията на предприятието, като в 

случай на разминаване на показателите в последователни години, 

трябва да се изследват показателите през предходните години. 

За повече подробности, моля, запознайте се с Указанията за 

попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 

Закона за малките и средните предприятия (Приложение 10). 

 

84.  01.03.2021 г. Уважаеми госпожи и господа, 

допустим кандидат ли съм с код на икономическа дейност: 

47.81 Търговия на дребно на открити щандове и пазари с хранителни 

стоки, напитки и тютюневи изделия. 

Въпреки, че в насоките за кандидатстване не е описана недопустимост 

за този код. 

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна 

финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на 

икономическа дейност, свързана с производството, обработката и 

продажбата на тютюн и тютюневи изделия съгласно  чл.3, ал.3 на 

Регламент (ЕС) № 1301/2013. 

Недопустими са и предприятия, заявяващи подкрепа за код на 

икономическа дейност 47.81 Търговия на дребно на открити 

щандове и пазари с хранителни стоки, напитки и тютюневи 

изделия, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по 

търговия с тютюн/тютюневи изделия (въпреки че не е изрично 

споменат в Условията за кандидатстване), тъй като това 

обстоятелство произтича от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 

1301/2013. До кандидатите, развиващи икономическа дейност в 
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този код, ще бъдат изпращани уведомления за установени 

нередовности от Оценителната комисия, в които следва да 

предоставят разяснения в свободен текст, утвърдени от лице, което 

е официален представляващ на кандидата и е вписан като такъв в 

ТР и Регистъра на ЮЛНЦ, в които да опишат, че не извършват 

дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия. В случай, че 

кандидатът се представлява само заедно от две или повече лица, 

разяснението трябва да бъде подписано от всички официални 

представляващи на кандидата, вписани в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ. 

В допълнение, следва да имате предвид, че когато кандидатът 

упражнява едновременно дейност в нeдопустими сектори и в 

допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната 

помощ се предоставя само за дейностите в допустимите сектори 

като кандидатът (бенефициентът) следва да води отделна 

счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, 

активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира 

отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите 

сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по 

настоящата процедура. 

85.  02.03.2021 г. Здравейте, 

Имам въпрос във връзка с точка 14.2 Допустими разходи по 

процедурата от Условията за кандидатстване- разходите за закупуване 

на суровини и материали, необходими за производството на крайна 

продукция допустими ли са? 

Ако, да- моля за по- подробно разяснение. 

Благодаря! 

Разходите за суровини и материали са допустими за финансиране 

по настоящата процедура, при спазване на всички приложими 

условия за допустимост на разходите. 

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 
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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 

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. 

86.  02.03.2021 г. Уважаеми представители на Управляващият орган по процедура 

BG16RFOP002-2.089, 

 

Моля за разяснение относно: 

 

Въпрос 1. В раздел РАЗДЕЛ 4 на Приложение 1  следва да се 

декларира получената  помощ съгласно „Временната рамка..." . 

На бележка под черта "3" , отнасяща се за "Дата на предоставяне на 

помощта" е пояснено цирарам "Посочва се датата, на която законовото 

право на получаване на помощта се предоставя на бенефициера". 

 

В случай на получена помощ по мярка 60/40, която попада в Раздел 

3.10 от „Временната рамка...“, молия за разяснение относно това кое 

следва да се счита за "датата, на която законовото право на получаване 

1. и 2. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по 

Въпрос №1, т.2 

В допълнение, както е посочено в разяснения по Въпрос №43 с 

оглед на прецизирането на функционалностите на ИСУН 2020 и 

преодоляването на потенциално объркване от страна на 

кандидатите, УО на ОПИК инициира предложение до 

Администрацията на Министерския съвет, която е отговорна за 

поддържането на системата ИСУН 2020, за включване на нова тема 

в падащото меню на модул „Комуникация с УО“ – „Уведомление за 

настъпила промяна“.  

В случай че към момента на настъпване на декларираните 

обстоятелства, опцията за избиране на тема „Уведомление за 

настъпила промяна“ все още не е налична е допустимо да се избере 
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на помощта се предоставя на бенефициера". От Дирекция "Бюро по 

труда" към Агенция по заетостта получаване писма (Напр. писмо с 

Рег. №  ПМСУ2-03-02-02017 ≠1 от 26.02.2021 г.), в които 

получаванеме, подвърждение, че сме допустими и че отговоаряме на 

условията и изискванията за изплащане на средства по ПМС 

151/03.07.2020 г..  Ако считаме датата на това одобрение за "датата, на 

която получаваме законовото правона помощта ", то няма как да се 

посочи точната сума, понеже одобрението е за период от три месеца, а 

точните сумите зависят от определени условия - напр. бонични 

отпуски и т.н. По тази мярка (60/40) няма друг документ, които да се 

счетем за "датата, на която законовото право на получаване на 

помощта се предоставя на бенефициера". 

 

Въпросът е породен от следните обстоятелство: 

За месеци 7, 8 и 9 2020г. имаме писмо с одобрение, след което на 

няколко транша имаме получени съответни суми,  декларирани към 

подаденото от нас проектно предложение.  

За месеци 10, 11 и 12, също имаме писмо с одобрение от "Бюро по 

труда" за същата мярка, като към момента на подаавне сме получили 

средства за месеци 10 и 11 2020г. Независимо от това в декларацията 

сме включили освен сумите за месец 10 и 11 и прогнозната сума за 

декември, независимо, че към датата на подаване на проектното 

предложение сумата не е постъпила по банковата ни сметка.  

 

Освен гореописаното, предвид че при насъпване на промяна на 

декларираните в Приложение 1 обстоятелства, следва да уведомим УО 

в срок до 5 дни, молим за пояснения дали полученото писмо с 

одобрение за изплащане на средства по мярка 60/40 от Бюрото по 

труда на 26.02.2021 г. за м. 01, 02 и 03. 2021 г.( след подаване на 

проектно предложение по процедурата от нас) следва да се счита за 

някоя от наличните теми (напр. „Възражение“). 

В случай че при проверката на проектното предложение бъде 

установена липса на Декларация, че кандидатът е запознат с 

Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение 

(Приложение 1) и/или друга нередовност в документа, 

Оценителната комисия ще изпраща до кандидатите уведомление за 

установените нередовности посредством ИСУН 2020. Ако и след 

изискване документът не бъде предоставен от кандидата или е 

представен, но не съгласно изискванията, проектното предложение 

се отхвърля. 
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промяна на обстоятелствата? 

 

След като се запознахме с въпроси 11, 43 и 50 от публикуваните към 

01.03.2021 г. Въпроси и отговори по процедурата, остана неяснота 

относно това дали следва да подаваме информация в срок от 5 дни 

през  

модул „Комуникация с УО“, свързана с получени държавни помощи 

по Временната рамка,  при положение, че опциите за комуникация са 

"Възражение" и "Оттегляне на поектното предложение". 

 

Въпрос 2:  В контекста на гореописаното и предвид, че цититаме 

"отговорност на всеки кандидат е да следи държавната помощ, 

получена съгласно „Временната рамка ...“, заедно с помощта, за която 

се кандидатства по настоящата процедура, да не надхвърлят левовата 

равностойност на 1 800 000 евро (или на 270 000 EUR на предприятие, 

.....)" не следва ли всички тези промени на обсотоятелства, в случаи, че 

не водаят до надхвърялне на цитираните прагове да се декларират 

само веднъж на етап "преди подписване на административният 

договор"? По този начин би се улеснила и работата на оценителната 

комисия, която така или иначе ще извършва проверка на това 

обстоятелство. 

 

1.1 В случай на получена помощ по мярка 60/40 кое следва да се счита 

за "датата, на която законовото право на получаване на помощта се 

предоставя на бенефициера"? 

 

1.2 До какво би довело ако бенефициера при условие, че  следи 

обстоятелството  общата получена сума по всички раздели от 

"Временната рамка" да не надхвърля  посочените ограничителни 

прагове, декларира всички промени на обстоятеслствата в Раздел 4 
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"Декларация за финансовите данни,т. III" еднократно на етап преди 

подписване на АДБФП? 

 

С уважение, 

87.  02.03.2021 г. Здравейте, 

 

Във връзка с т. 11.2 "Критерии за недопустимост на кандидатите", т. 

2). ..."подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не 

могат да получават кандидати, които са: 

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за 

преработка и/или маркетинг на горски продукти ;" 

 

Какво включва "маркетинг на горски продукти"?  

Фирмата ни е с код по КИД 2008 46.73 "Търговия на едро с дървен 

материал, материали за строителството и санитарно оборудване". 

Дейността ни е свързана с търговия на едро с необработен дървен 

материал и първично обработен дървен материал. Не реализираме 

дейности от посочените  в определението за "Горски продукт".  

 

Фирмата допустим кандидат ли е по процедурата? 

 

С уважение, 

Недопустими за финансиране са предприятия, кандидатстващи за 

финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски 

продукти 

Съгласно определението за горски продукт, дадено в Приложение 

№7 „ Горски продукт“  е: 

Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски 

продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни 

и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски 

плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които 

не са дивеч. 

Дефиницията включва и продукти от следните производства преди 

индустриалната преработка на дървесината: 

1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, 

фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;  

2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, 

окрайчване, фасониране и шлайфане;  

3. Сушене и импрегниране на дървен материал;  

4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, 

технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени 

дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;  
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5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, 

заостряне, пакетиране;  

6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, 

пакетиране. 

В запитването не е налична достатъчна информация за 

предоставяне на категорично становище, като в хипотеза, сходна с 

тази в запитването, с оглед на преценка доколко кандидатът попада 

в горепосоченото ограничение Оценителната комисия може да 

изиска допълнителни разяснения и документи от съответния 

кандидат. 

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. 

88. е

ч 

02.03.2021 г. Здравейте, 

моля становище, допустимо ли е кандидат, който 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 да подаде проектно предложение и на етап 

сключване на договор да представи Удостоверение от Националната 

агенция за приходите за липса на задължения на кандидата. Тоест да 

са платени след подаване на проектното предложение. 

Благодаря за съдействието! 

Кандидат, за който се установи при извършваните от УО на ОПИК 

проверки преди сключване на административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, че има 

задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 и т. 7 от ДОПК преди 1 януари 

2020г., установени с влязъл в сила акт, на компетентен орган, които 

не са отсрочени, разсрочени или обезпечени, има право да 

представи следните документи преди сключването на 

административен договор: 

 - документ за извършено плащане в посочения размер, придружен 

от ново удостоверение за липса на задължения или 

- споразумение, издадено от  оторизираните за това лица, изброени 

в чл. 4, ал. 7 от Закона за местните данъци и такси (изискването е 
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приложимо при задължения към съответната община), от което 

да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са 

договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения. 

- споразумение, издадено от оторизираните за това лица, изброени в 

чл.184 от ДОПК (изискването е приложимо при задължения към 

НАП), от което да е видно, че задълженията са обезпечени или че 

страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, 

заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно 

изплащане на дължимите задължения.    

89.  02.03.2021 г. Уважаеми госпожи и господа, 

отговора на въпрос №7, че не може да отчитаме средства за работна 

заплата, ако сме кандидатствали по схема ""Запази ме "", с коя част от 

насоките за кандидатстване кореспондира: 

 

(14)  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.  

Тук са цитирани ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г.  

Да разбираме, че ""Запази ме "" попада в текста ""и др."" 

Защото по всички останали мерки свързани с COVID 19 на ОПИК 

нама текста и др., а само ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 

151/03.07.2020 г. 

 

Недопустимостта да отчитаме разходи за работни заплати, ако сме 

участвали по схема ""Запази ме "", е крайно несправедлива, защото 

фирмите не изплащат в този период заплати на персонала- в неплатен 

Разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №7 кореспондират със 

следния булет от т.14.3 от Условията за кандидатстване (стр.19): 

• 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 е допълнително пояснено „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“. 
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отпуск, заради спиране дейността на фирмите, съгласно заповедите на 

Министъра на Здравеопазването и няма как да има двойно 

финансиране, като не се изплащат заплати, няма как да се искат за 

възстановяване. 

 

Недостига от оборотен капитал за голяма част от фирмите е именно за 

покриване на разходи за работни заплати, а така вие правите големи 

ограничени, които ще водят до неефективно използване на средствата 

от страна на бизнеса. 

Операция „Запази ме“ е финансирана по ПРИОРИТЕТНА ОС 6: 

„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, 

предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020, като целта на операцията е да се предостави подкрепа за 

запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно 

са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени 

противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID -

19.  Съответно Операция „Запази ме“ попада в приложното поле на 

горепосоченото ограничение, заложено в Условията за 

кандидатстване по процедурата. 

90.  02.03.2021 г. Здравейте,  

 

Предстои да подам проект за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ 

НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА 

COVID-19“. Кандидатът е еднолично дружество с ограничена 

отговорност, което има приключени 2018-2020 г. и за същите, отговаря 

на критериите за малко предприятие по отношение на брой служители 

и годишен оборот. Въпросът ми е свързан с допустимостта на 

разходите по проекта и по-точно "Условия за кандидатстване", т. 14.3 

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:  

- разходи за стоки, предназначени за продажба.  

- 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). 

Моля, да уточните дали това изречение обхваща и закупени стоки с 

Недопустими за финансиране по настоящата процедура са 

разходите за стоки, предназначени за продажба, което включва 

закупени стоки с цел препродажба. 

Следва да имате предвид, че за да бъдат допустими разходите 

трябва да са извършени след 01.02.2020 г.  и до крайната дата на 

изпълнение на проекта. 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.  

Следователно дори към настоящия момент или към момента на 

подаване на проектното предложение, едно предприятие да не 

разполага с готовност да отчете разходи, които да отговарят на 

условията за допустимост, в случай че същото бъде одобрено за 

подкрепа, то ще може да извърши разходи и в периода след 

подписването на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, които да отговарят на условията за 
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цел ПРЕПРОДАЖБА и ако, такива разходи са допустими по проекта, 

дали само стоки закупени от ЕС или и стоки закупени от трети страни 

с цел ПРЕПРОДАЖБА, могат да се ползват като разходи по проекта.  

В допълнение Ви уведомявам, че дейност на дружеството е свързана с 

препродаване на стоки (офис консумативи), като текущите оперативни 

разходи, които дружеството изпитва затруднение да покрие са именно, 

разходи за персонал (в този случай са неприложими, защото 

дружеството получи държавни помощи за м. 03-05/2020) и разходи за 

закупените стоки с цел препродажба. Дружеството има и режийни 

разходи/разходи за наем, но, в допустимият период, общо няма да 

достигне сумата от 50 000 лв..  

Моля, уточнете, след като предприятието отговаря на условията да 

получи помощ и има средноаритметичен спад в оборота от над 59 %, 

какви са възможностите да получи, така необходимата финансова 

помощ, след като всичките му разходи са недопустими по текущата 

процедура? 

допустимост на разходите по процедурата. 

91.  02.03.2021 г. Здравейте, нашите въпроси са следните: 

1. Когато казвате: "Недопустими по настоящата процедура са разходи 

за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране 

(вкл. по мярка „Запази ме“)за персонал (независимо дали 

финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) 

през периода надопустимост на разходите(след 01.02.2020 г. и до 

крайната дата на изпълнение на проекта)", имате предвид, че след като 

няколко служители са получили помощи по програма "запази ме", то 

нашето дружество няма право да използва нито един разход за 

персонал ( за всички останали служители) за целия период на 

програмата от 1.2.2020 до днес, или имате предвид, че само 

конкретните разходи са недопустими? 

2. Договор за наем плюс бележки за плащане ( става въпрос за частни 

лица и няма фактури) приема ли се за разходооправдателен документ 

при отчитане на разходите? 

1. Недопустими по настоящата процедура са разходи за персонал 

при кандидати, които са получили публично финансиране (вкл. по 

мярка „Запази ме“) 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). Съответно дори едно предприятие да е 

получило публично финансиране за възнагражденията на няколко 

служители по мярка „Запази ме“, то за същото предприятие 

разходите за персонал по настоящата процедура се явяват 

недопустими за финансиране. 

2. Условие за допустимост на разходите по настоящата процедура е 

същите да могат да се установят и проверят и да бъдат подкрепени 

от оригинални разходооправдателни документи (фактури или други 

с еквивалентна доказателствена стойност) . 
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благодарим предварително и поздрави, 

 

92.  02.03.2021 г. Възможно ли е за доказване спада на оборотите да се вземат за 

сравнение и да се натрупат месец февруари 2019 спрямо месец 

февруари 2020, както и месец февруари 2020 спрямо месец февруари 

2021 ? т.е. месец февруари 2020 да влезе в изчисленията два пъти? 

Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в 

периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на 

кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че кандидатът е 

запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение 

(Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ 

и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване (в 

зависимост от избрания начин на подаване на проектното 

предложение, като не е задължително месеците да са 

последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран 

спад от поне 20%. 

Следователно, ако проектното предложение е подадено през месец 

март 2021 г., то е възможно два от месеците да са: 

 Февруари 2020 г. (месечният спад на оборота ще се изчисли 

спрямо м. февруари 2019г.); 

 Февруари 2021 г. (месечният спад на оборота ще се изчисли 

спрямо м. февруари 2020г.). 

93.  02.03.2021 г. За определен месец са изчислени източниците относно спада в оборота 

съгласно Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, 

клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 

19] за 2019 г. и 2020 г. и разликата между двете години. 

За да се получи % на спада за същия месец разликата между двете 

години с кое се сравнява: с клетка 01 за 2019 г., със спада за 2019 г. 

или …? 

Начин на изчисление на  спада за съответния избран месец:  

[(Оборотът за съответния месец от 2019г. минус Оборотът за 

съответния месец от 2020г.) делено  на Оборота за съответния 

месец от 2019г.], умножено по 100. 

Начин на изчисление на средноаритметичния спад:  

(Спад за Избран Месец №1 плюс Спад за Избран Месец №2 плюс 
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Спад за Избран Месец №3) делено на 3 

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 

ще следва да представят Пояснителна информация1 към Справката-

декларация 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. 

94.  02.03.2021 г. Здравейте, имаме следните въпроси: 

1.Ако дружествето, което кандидатства е получило помощи за работна 

заплата, за един от служителите по програма "Заетост за теб", може ли 

1. ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.106 "ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ" се реализира 

от Агенция по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-

                                                           
1 Съгласно посоченото в буква ж) от т. 24 на настоящите Условия за кандидатстване 



 

    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО 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“ 

 
 

16 
 

№ Дата на 

получаване 

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

да бъдат отчетени разходите за РЗ като допустими, за периода, в който 

дружеството не е получавало финансова помощ. 

2. Програмата "Заетост за теб" попадава ли в обхвата на Временната 

рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в 

условията на сегашния епидемичен взрив. 

2020 г. Целта на проекта е да се предостави подкрепа за 

реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа 

вследствие от възникналата пандемия и разпространението на 

коронавируса COVID – 19. В отговор на предизвикателствата, 

свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в 

страната, проектът цели да окаже навременна подкрепа на 

работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на 

субсидия за заетост. 

Недопустими по настоящата процедура са разходи за персонал при 

кандидати, които са получили публично финансиране (вкл. по 

мярка „Заетост за теб“) 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). 

2. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ по мярка 

„Заетост за теб” е под формата на „минимална помощ“ - попада в 

обхвата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и не следва да се 

декларира в Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за 

кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), т. III на 

Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“ или във Формуляра за 

кандидатстване, т. 5. „Допълнителна информация необходима за 

оценка на проектното предложение”, поле „Получена помощ 

съгласно „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа 

на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от 

COVID-19“. 

95.  03.03.2021 г. Здравейте,  

Относно програмата BG16RFOP002-2.089 - Подкрепа за малки 

предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на 

1. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос 

№2 и №22. 
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икономическите последствия от пандемията COVID-19 имаме 

следното запитване. 

Ако се вземат предвид двете приключени години 2019 и 2020, през 

2020 сме с персонал 11души +1 самоосигуряващ се /управител/, а през 

2019 сме с персонал 9 души +1 самоосигуряващ се /управител/.  

Можем ли да се считаме за допустим кандидат по настоящата 

програмата. 

96.  03.03.2021 г. 1. Във връзка с допустимостта на кандидатите по процедура 

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19“ имам следния въпрос: 

 

За кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник за спада в оборота е 

Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП. Посочили сте кои 

клетки се взимат и как се изчислява спада. За изчерпателност на 

изчисленията искате допълнителна информация без да уточните как 

тази информация се отразява на изчисленията. Моля да ни 

информирате как точно допълнителната информация за клетка 11 и 

клетка 19 от Справката-декларация за ДДС се отразява на спада на 

оборота. Би било добре да дадете и примерни изчисления. Това ни е 

необходимо, за да можем да преценим дали дружеството е допустим 

кандидат и за да изберем правилните 3 месеца. 

 

2. Съгласно условията за кандидатстване кандидатите са длъжни да 

удостоверят статута си на малко предприятие преди сключване на 

административния договор. Във Ваш отговор 2/22.02.2021 г .на 

поставен въпрос сте написали, че дружеството ще вземе данни за 

2020г. при определяне категорията на предприятието, при условие, че  

към момента на кандидатстване дружеството вече е приключило 2020 

1. Пояснителната информация към Справката-декларация за ДДС е 

незадължителен документ, който се представя само в следните 

случаи: 

- когато кандидатът имат включени в клетка 11 от Справката-

декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на 

ДДС при внос; 

- когато кандидатът има включени в клетка 19 от Справката-

декларация за ДДС данъчни основи на осъществени от 

предприятието освободени вътреобщностни придобивания. 

В случай че такава информация има включена в Справката-

декларация за ДДС за един или повече от избраните месеци от 

2020/2021 г. и/или съответстващия/те му за 2019/2020 г. в 

Пояснителната информация се представят данни отделно за всяка 

от посочените клетки за всеки от месеците.  

В запитването не е налична достатъчна информация за 

предоставяне на категорично становище, тъй като отговорът на 

въпроса зависи от съдържанието на самата Пояснителна 

информация. 

Например, в случаите на отложено начисляване на данък върху 
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г. и е подало своите отчети към НСИ. Това не противоречи ли на 

условията за кандидатстване, а и на правилото статутът да се определя 

към момента на сключване на договора. Едно дружество може да е 

изготвило отчетите си и на тяхна база да определи статута си, като 

този статут не зависи от това дали към момента на кандидатстване е 

подаден отчета към НСИ или не. Въпросът ми е към кой момент 

трябва да е подаден отчета към НСИ- преди датата на кандидатстване 

или преди подаване на Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от ЗМСП? 

добавената стойност от вносителя за стоки, включени в приложение 

№ 3 от ЗДДС (чл. 167а от ЗДДС), данъкът се начислява от 

вносителя на основание чл. 57, ал. 5 от ЗДДС. Същият на основание 

чл. 49а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС е длъжен да отрази това в Справката-

декларация в клетка 11 „Данъчна основа на облагаемите доставки, 

вкл. доставките при условията на дистанционни продажби с място 

на изпълнение на територията на страната“. Доколкото осъществен 

внос при условията на чл. 167а от ЗДДС, за които данъкът се 

начислява от вносителя, не е приход, същият не следва да бъде 

включван при определянето на оборота и поради тази причина се 

изисква отделна информация за него в Пояснителната информация 

към Справката-декларация за ДДС. 

2. Посоченото в разясненията по Въпрос №2 не е в противоречие с 

Условията за кандидатстване. Кандидатите трябва да отговарят на 

критерий за допустимост на кандидатите №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), както  

към момента на подаване на проектното предложение, така и към 

момента на сключване на административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

Допустимата по процедурата категория на предприятието се 

попълва от кандидата в т. 1. „Данни за кандидата” във Формуляра 

за кандидатстване.     

Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията 

малко предприятие като попълнят и представят Декларация за 
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обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 10) преди 

сключване на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, когато Управляващият орган ще 

извършва проверка по същество относно категорията предприятие 

на одобрените кандидати. 

97.  03.03.2021 г. В случай, че определено дружество не е подало финансовите си отчети 

за 2020г. в НСИ към датата на подаване на проектното си предложение 

в ИСУН, и въз основа на данни за предходните приключени 

финансово години 2019, 2018, 2017 и т.н. то е със статус на малко 

предприятие, но след подаването на проекта и преди подписването на 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

финансовите отчети за 2020г. бъдат внесени в НСИ и въз основа на на 

данните за 2020г. статуса на дружеството се промени на микро или 

средно предприятие, въпросното дружество ще бъде ли все още 

допустимо за финансиране по настоящата процедура? 

Допустимата по процедурата категория на предприятието се 

попълва от кандидата в т. 1. „Данни за кандидата” във Формуляра 

за кандидатстване.     

Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията 

малко предприятие като попълнят и представят Декларация за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 10) преди 

сключване на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, когато Управляващият орган ще 

извършва проверка по същество относно категорията предприятие 

на одобрените кандидати. В случай че при тази проверка се 

установи, че кандидатът не отговаря на изискванията за малко 

предприятие, то Управляващият орган издава мотивирано решение, 

с което отказва предоставянето на безвъзмездна помощ. 

Следва да имате предвид, че статусът на микро-, малко или средно 

предприятие се определя на базата на последните две 

последователни финансови години, в които предприятието 

запазва своите параметри по член 3 от ЗМСП без промяна. 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. 

98.  03.03.2021 г. От разяснение дадено от УО по въпрос № 9, зададен относно На първо място необходимо е да се уточни, че разясненията по 
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процедура BG16RFOP002-2.089, става ясно, че в случай, че кандидатът 

е напр. с основен КИД 47.11, той следва да получи уведомление за 

установени нередовности от Оценителната комисия, в отговор на 

което следва да представи разяснения в свободен текст, утвърдени от 

лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписан в ТР 

и регистъра на ЮЛНЦ, в които да опише, че не извършва дейности по 

търговия с тютюн / тютюневи изделия, в ситуацията, в която 

кандидатът действително не извършва такава дейност. 

 

Моля за допълнително разяснение относно казус за ЮЛ, което е с 

основен КИД 47.11. Дружеството има различни търговски обекти, в 

част от които се продават тютюн/тютюневи изделия, НО има и 

самостоятелен обект, който е с дейност попадаща в обхвата на КИД 

56.10 „Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване”, в 

който не се продават тютюневи изделия и бе затворен във връзка със 

Заповедите на МЗ. 

 

Възможно ли е такова ЮЛ, отговарящо на всички останали критерии 

на програмата, да подаде проектно предложение и на полученото 

уведомление за установени нередовности от Оценителната комисия, да 

отговори в свободен текст, че обектът, за който иска финансиране не 

извършва дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия и 

полученото финансиране ще бъде използвано единствено за дейности 

в допустими сектори по настоящата процедура и води/ ще води 

отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, 

активите и пасивите, свързани с всяка дейност, което да гарантира 

отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори 

да не се ползват от БФП, предоставена по настоящата процедура? 

настоящата процедура не могат да съдържат становище относно 

качеството и допустимостта на проектното предложение.  

Както е посочено и в разясненията, предоставени от УО на ОПИК 

по Въпрос №9 недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за 

кодове на икономическа дейност 47.11 „Търговия на дребно в 

неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки 

и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране 

на дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия. В случай 

че тези предприятия не кандидатстват за финансиране на дейности 

по търговия с тютюн/тютюневи изделия, то те биха били допустими 

кандидати при спазване на всички приложими критерии и 

ограничения по настоящата процедура.  

Следва да имате предвид, че по настоящата процедура кандидатите 

могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа 

дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява 

служебно, въз основа на данни за 2019 г., предоставени от НСИ. 

От своя страна, НСИ определя основната икономическа дейност на 

стопанските субекти на базата на представените от тях годишни 

отчети за дейността (ГОД), като използва показателя „Нетни 

приходи от продажби”, съгласно ОПР, като част от ГОД. 

Във връзка с определяне на горепосоченото до кандидатите, 

развиващи икономическа дейност в код 47.11 „Търговия на дребно 

в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, 

напитки и тютюневи изделия“, ще бъдат изпращани уведомления за 

установени нередовности от Оценителната комисия, в които следва 

да предоставят разяснения в свободен текст, утвърдени от лице, 

което е официален представляващ на кандидата и е вписан като 
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такъв в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ, в които да опишат, че не 

извършват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия. В 

случай, че кандидатът се представлява само заедно от две или 

повече лица, разяснението трябва да бъде подписано от всички 

официални представляващи на кандидата, вписани в ТР и Регистъра 

на ЮЛНЦ. 

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.  

99.  03.03.2021 г. "Здравейте, 

1)Във връзка с отговор на въпрос №47  т.4 следва ли да се разбира, че 

след представяне на документ „Информация за приключване на 

проекта“ описаните в него разходи не подлежат на промяна, ако 

същите (или част от тях) не бъдат приети за допустими от 

Управляващия орган? Съществува ли възможността при първоначално 

представяне на документ „Информация за приключване на проекта“ 

след установени от УО недопустими разходи в него, документ 

„Информация за приключване на проекта“ да бъде коригиран с 

допълнителни допустими разходи до посочения (и необходим за 

верифициране на цялата стойност на разходите) размер и съответно 

представен отново?  

 

Описаният принцип за връщане и замяна на недопустими разходи е 

приложим при други процедури по програмата и отговорът на въпроса 

е от съществено значение за отчетността (независимо дали чрез 

представяне на отчетни документи или чрез документ „Информация за 

1. Бенефициентът НЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯ пред УО на 

ОПИК разходооправдателни  документи за извършените разходи за 

оборотни средства, както и документацията от проведения избор на 

изпълнител (при избор на такъв). Основанието за верификация е 

осигуряването на ликвидност на предприятието, която се 

осъществява с изплащането на БФП на бенефициента.  

Проверката относно необходимостта от предоставянето на 

оборотните средства по процедурата, чрез които се осигурява 

ликвидността на подкрепените предприятия, се извършва преди 

подаване на документ „Информация за приключване на проекта“   

(на етап оценка и на етап договаряне на проектното предложение) и 

не са необходими допълнителни проверки. 

Допълнителни указания ще бъдат предоставени в Ръководството за 

изпълнение на договори по Процедура BG16RFOP002-2.089 

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“. 
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приключване на проекта“) на одобрените проектни предложения по 

настоящата процедура. 

 

2) Във връзка с отговор на въпрос № 9 следва ли цитираната част „До 

кандидатите, развиващи икономическа дейност в тези кодове, ще 

бъдат изпращани уведомления за установени нередовности от 

Оценителната комисия, в които следва да предоставят разяснения в 

свободен текст, утвърдени от лице, което е официален представляващ 

на кандидата и е вписан като такъв в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ, в 

които да опишат, че не извършват дейности по търговия с 

тютюн/тютюневи изделия.” да се тълкува като недопустимост на 

кандидати, които заявяват подкрепа за код 47.11 „Търговия на дребно 

в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки 

и тютюневи изделия“ и извършват дейност по търговия с 

тютюн/тютюневи изделия ? 

При недопустимост на подобни кандидати възможни ли са изключения 

за кандидати, които осъществяват дейност в посочения код и 

извършват търговия с тютюн/тютюневи изделия при наличие на някое 

от следните обстоятелства: 

А) Търговията с тютюн/тютюневи изделия представлява не повече от 

5% от оборота на кандидата; 

Б) Представляващият дружеството при кандидатстване и/или при 

изпращане на уведомление за установени нередовности декларира 

отказ от търговия с тютюн/тютюневи изделия след подаване на 

проектното предложение по настоящата процедура; 

2. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос 

№98. 

 


