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№ Дата на 

получаване 

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

Дата на разясненията от УО: 15 Май 2020 г. 

101.  13.05.2020 г. Здравейте,  

допуска ли се кандидатстване по мярката 60/40 и от 3000до10000лв. 

едновременно И възможно ли е одобрение и по двете програми. 

Условията за кандидатстване НЕ СЪДЪРЖАТ ограничение предприятия, 

които са се възползвали от помощта по мярка „60/40“ (съгласно ПМС № 

55/30.03.2020 г.) да не могат да кандидатстват по настоящата процедура. 

Следва да имате предвид, че са недопустими разходи за персонал при 

кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през 

периода на допустимост на разходите (Включително разходи за изплащане 

на компенсации за запазване на заетостта – мярка „60/40“ (съгласно ПМС 

№ 55/30.03.2020 г.), разходи по схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, 

разходи за възнаграждения в предприятия, използващи средства за 

възнаграждения и осигурителни вноски по операции на ОПРЧР за 

подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др. 

102.  13.05.2020 г. Здравейте! 

 

Юридическо лице сме сме.Желаем да кандидатстваме по програма 

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 .Имаме текущо 

задължение към НАП - Корпоративен данък за 2019г., чиито срок за 

плащане е 30.06.2020г.,в размер повече от 1 процент от годишния оборот 

на предприятието и ненадвишаващ 50000лв. Ако кандидатстваме ще 

бъдем ли одобрени за помощта. 

 

Разчитаме на бърз отговор. 

 

Лека работа и с пожелание за здраве! 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, 

регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 

УО на ОПИК ще извършва служебна проверка относно наличието/липсата 

на задължения на предприятието-кандидат към Националната агенция за 

приходите, като наличието на неплатен корпоративен данък за 2019-та 

финансова година няма да е предпоставка за отстраняване на кандидатите 

по настоящата процедура. 

Преди да пристъпите към кандидатстване Ви препоръчваме да се 

запознаете с Условията за кандидатстване по процедурата, за да може да 

прецените дали отговаряте на всички изисквания за допустимост по нея, 

като критериите за допустимост на кандидатите са посочени в т.11.1 и 11.2 

от Условията за кандидатстване.  

103.  13.05.2020 г. Здравейте,  Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 
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съгласно условията за кандидатстване: Не могат да кандидатстват по 

процедурата и да получат подкрепа предприятия от финансовия сектор. 

 

Моля дефинирайте кои кодове и/ или сектори, съгласно Класификацията 

на икономическите дейности се дефинират като предприятия от 

финансовия сектор.  

 

С уважение 

кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, 

регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите  

Допълнително съгласно Условията за кандидатстване не могат да 

кандидатстват по процедурата и да получат подкрепа предприятия от 

финансовия сектор. 

Съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) – 

Приложение 6, това са предприятия, които осъществяват дейност в сектор 

К „Финансови и застрахователни дейности“. 

104.  13.05.2020 г. Добър ден!  

 

Въпросът ми е следният: микро фирма със 1 работник-управител със 

оборот от 24000 лв за изминалата година вписва ли се във условията,тоест 

30000лв оборот е за малкия бизнес или и за микро. 

 

Благодаря! 

Едно от изискванията по отношение на допустимостта на кандидатите по 

процедурата е предприятията да са с отчетени поне 30 000 лв. „нетни 

приходи от продажби“ в Годишната данъчна декларация за 2019 г. 

За съжаление това означава, че визираното в запитването предприятие, е 

недопустим кандидат по настоящата процедура. 

105.  13.05.2020 г. Здравейте,казвам се Д…. Л…… и съм управител на дентална практика. 

Фирмата,с която ще кандидатсваме има двама управители,с начин на 

представляване-заедно и поотделно. 

Валиден КЕП има издаден само на мое име,аз представлявам лечебното 

заведение.Трябва ли другият управител също да се подписва с КЕП или 

само ръчно,при положение,че повтарям сме заедно и поотделно? 

 

В точка номер 24 на условията за кандидатстване декларациите по букви 

а/,б/,б1/ и б2/ трябва ли да бъдат ръчно подписани от двамата съдружници 

в случая или само от единия е достатъчно. 

 

Цитирам страница 18 от условията:"В случайте,когатът кандидатът се 

представлява заедно от няколко физически лица,се попълват данните и 

декларациите се подписват от всяко от тях."  

 

Благодаря за отговора предварително и поздрави! 

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

средните предприятия (Приложение 1); Декларация за финансовите данни  

(Приложение 2) и Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат 

предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 2.2) трябва да 

се подпишат от лице с право да представлява кандидата. В случаите, 

когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се 

попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях. 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (Приложение 2.1.) се попълва и подписва от 

всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали 

представляват заедно или поотделно. 

Едната възможност е Декларациите да се датират и подписват на хартиен 

носител от лицата с право да представлява кандидата и да се приложат в 

ИСУН 2020. 

Другата опция за кандидатите е Декларациите да бъдат подписани и с 

валиден КЕП от лицата с право да представлява кандидата и прикачени в 
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ИСУН 2020. В случай че е възприет този подход, следва декларациите да 

бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached 

signature – файл и подпис в един документ. 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата (Приложение 3) е допустимо да се подписва 

единствено с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата 

или от упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020. В случаите, когато 

кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 

административният договор се подписва от всяко от тях. 

Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на 

локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в един 

документ.        

106.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

Бих искала да помоля за разяснение във връзка със следния текст: 

 

По настоящата процедура е възприет подход документите, които трябва да 

са подписани, да се попълват, подписват и датират на хартиен носител, 

след това сканират и прикачват в ИСУН 2020, като е допустимо и да бъдат 

подписани с валиден КЕП и прикачени в ИСУН 2020. 

Въпросът ми е декларациите, които са в Word формат, как да се подпишат 

с ел. подпис, трябва ли да ги направя във pdf формат, за да мога да ги 

подпиша с КЕП. 

 

Благодаря предварително! 

 

Всичко добро! 

В случай че изберете да подпишете всички приложения към формуляра за 

кандидатстване с КЕП, форматът на файла, който следва да бъде пописан с 

КЕП, е допустимо да се запази или промени в .pdf формат по преценка на 

кандидата. 

Обръщаме внимание, че за разлика от формуляра за кандидатстване (който 

следва да бъде подписан с detached signature и разширение на 

генерирания файл .p7s) приложенията към него, които са подписани с 

КЕП, следва да са с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached 

signature – файл и подпис в един документ. 

 

107.  13.05.2020 г. Здравейте, 

1. Допустими ли са разходите за услуги на лица по извънтрудови 

правоотношения по процедурата „Подкрепа на микро- и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“? 

Разходите за услуги на лица по извънтрудови правоотношения какви са по 

смисъла на условията за кандидатстване и изпълнение - разходи за външни 

1. Разходите на лица за извършване на определен вид дейност/услуга по 

силата на сключен граждански договор представляват разходи за външни 

услуги по смисъла на настоящата процедура. За да са допустими разходите 

същите следва да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата 

на изпълнение на проекта. Ако посочените от Вас услуги обхващат и 

период, различен от периода на допустимост на разходите, посочените 
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услуги или разходи за персонал? 

Ако са разходи за персонал, трябва ли гражданският договор да е сключен 

преди 13.03.2020 г. за да е допустим разход? 

 

2. За да са допустими разходите за материали и външни услуги по горната 

процедура, трябва да са платени след 13.03.2020 г. Трябва ли и датата на 

стопанската операция също да е след 13.03.2020 г.? 

 

Благодаря предварително! 

С уважение 

разходи няма да се считат за допустими. 

2. Както е посочено и в преходния отговор, за да са допустими разходите 

по проекта същите следва да бъдат извършени и платени след 01.02.2020 г. 

и до крайната дата на изпълнение на проекта. Ако направените през този 

период разходи се отнасят за дейности, които обхващат период, различен 

от периода на допустимост на разходите, същите няма да се считат за 

допустими. 

 

108.  13.05.2020 г. Здравейте, 

 

във връзка с предстоящата процедура за подбор на проекти за подкрепа на 

мирко и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19, бих искала да задам следния 

въпрос във връзка с допустимостта на разходите по процедурата. 

 

Допустими ли са разходи за закупуването на материали, представляващи 

мостри осветителни тела за фирма-търговец предвид основния предмет на 

дейност на фирмата - продажба на дребно и едро на осветителни тела?  

Мострите не са предназначени за продажба, от която да се генерира 

печалба, а имат за цел да повишат конкурентноспособността на търговеца, 

като направят търговския му обект по-атрактивен. 

 

С уважение, 

Предвид направеното в запитването Ви пояснение, че  посочените мостри 

за осветителни тела не са предназначени за продажба, то същите в случай 

че представляват разходи за материали са допустими по настоящата 

процедура.. 

 

109.  13.05.2020 г. Имам следните въпроси: 

 

1.Указано е,че 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. Също така е посочено 

,  

че допустимите разходи трябва да бъдат извършени след 01.02.2020  и до  

крайната дата на изпълнение на проекта. 

Да считам ли, че ако датата на влизане в сила на административния  

договор е например 26.05.2020, то се включват всички допустими разходи  

за периода от 01.02.2020 до 26.08.2020? 

1. За да са допустими разходите по проекта същите следва да бъдат 

извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на 

проекта. Посоченото включва трите месеца на изпълнение на проекта (ако 

е заявена максималната продължителност) и периода от 01.02.2020 г. до 

датата на сключване на договора, като хипотетично зададения в 

запитването период на допустимост на разходите е коректно изчислен. 

Обръщаме внимание, че ако направените през този период разходи се 

отнасят за дейности, които обхващат период, различен от периода на 

допустимост на разходите, същите няма да се считат за допустими. 
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2.В случай, че дейността на дружеството е търговска, то считат ли се за  

допустими разходи платените суми за закупуване на стоки? 

 

3.В случай, че дейността на дружеството е свързана с предлагане на  

козметични и фризьoрски услуги, то считат ли се за допустими разходите  

за закупените мтериали, необходими за извършването на посочените  

услуги? 

 

4.Считат ли се за допустими разходи осигуровките на  

СОЛ/самоосигуряващите се лица/? 

 

5. Допустим   разход ли е плащането на  годишния корпоративен данък за  

2019 г в законния срок до 30.06.2020г. 

Възможно ли е плащането на този данък да бъде финансирано по 

програмата? 

 

 

Очаквам отговорите на посочените въпроси и предварително благодаря! 

С уважение, 

2. Разходите за стоки не попадат в обхвата на допустимите разходи по 

процедурата.  

3. Разходите за закупуване на суровини, материали и консумативи са 

допустими по процедурата. 

4. Допустимите разходи по процедурата включват разходи за персонал  

(вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни 

вноски за сметка на работодателя).  

За да са допустими разходите за възнаграждения, вкл. тези за 

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, за същите 

следва да са налице разходооправдателни документи (фиш или ведомост) 

и платежни документи, които да са осчетоводени като разход на 

предприятието. 

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно допустимостта 

на разходите по даден проект ще бъде извършена от УО на ОПИК на база 

на предоставените към отчета разходооправдателни и платежни 

документи, с които бенефициентите удостоверяват изпълнението по 

проекта. 

5. Разходите за плащане на годишен корпоративен данък не попадат в 

обхвата на допустимите по процедурата разходи, необходими за 

преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, 

настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 (посочени в т. 

14.2 от Условията за кандидатстване). 

110.  13.05.2020 г. Уважаеми господа, 

Моля да разясните къде в документите за кандидатсване по 

горепосочената програма е упомената сумата, за която се кандидатства? 

 

Тази сума не трябва ли да е упомената и в договора? 

 

Предварително благодаря за съдействието 

Максималният и минималният размер на безвъзмездната помощ са 

посочени в т. 9. „Минимален и максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ за конкретен проект“ от Условията за кандидатстване. 

Същият е в границите между 3 000 и 10 000 лв. 

Допълнително безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по 

процедурата, може да бъде в максимален размер до 10% от „нетните 

приходи за продажби“, декларирани: при лица, които се облагат с 
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корпоративен данък, в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО 

за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“), или при 

еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ 

за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от 

продажби“). 

Съгласно чл. 2.1.1. от Административния договор за безвъзмездна помощ 

(Приложение 3) проектът е неразделна част от договора, а в т. 4 „Бюджет“ 

на проекта е посочен размерът на безвъзмездната финансова помощ.  

111.  13.05.2020 г. Имам следните въпроси: 

 

1.Указано е,че 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. Също така е посочено 

, че допустимите разходи трябва да бъдат извършени след 01.02.2020  и до 

крайната дата на изпълнение на проекта. 

Да считам ли, че ако датата на влизане в сила на административния 

договор е например 26.05.2020, то се включват всички допустими разходи 

за периода от 01.02.2020 до 26.08.2020? 

 

2.В случай, че дейността на дружеството е търговска, то считат ли се за 

допустими разходи платените суми за закупуване на стоки? 

 

3.В случай, че дейността на дружеството е свързана с предлагане на 

козметични и фризьoрски услуги, то считат ли се за допустими разходите 

за закупените материали, необходими за извършването на посочените 

услуги? 

 

4.Считат ли се за допустими разходи осигуровките на 

СОЛ/самоосигуряващите се лица/? 

 

5. Допустим   разход ли е плащането на  годишния корпоративен данък за 

2019 г в законния срок до 30.06.2020г. 

Възможно ли е плащането на този данък да бъде финансирано по 

програмата? 

 

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №109.  
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Очаквам отговорите на посочените въпроси и предварително благодаря! 

С уважение, 

112.  13.05.2020 г. Здравейте, 

 

Пиша ви във връзка с BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19". 

 

Работя в малка фирма, която и управлявам с Генерално пълномощно от 

собственика. 

 

Имам следните въпроси: 

 

1.       Трябва ли да съм упълномощен по вашият образец Приложение 3.1. , 

ако: 

 

a.       КЕП е на титуляра на фирмата 

 

b.       Аз да съм лицето за контакти 

 

c.       Документите са подадени от мой профил "…………." в ИСУН 

 

С уважение 

Съгласно Условията за кандидиатстване под „лице с право да 

представлява кандидата“ следва да се разбира официален представител на 

предприятието. Това са лицата, които според учредителните документи, 

устава или дружествения договор представляват предприятието и са 

вписани като такива в Търговския регистър. 

При условие, че не сте лице с право да представлява кандидата, но 

предвиждате да подадете проектно предложение от името на кандидата, 

следва да разполагате с Изрично пълномощно за подаване на проектното 

предложение и за подписване на административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – попълнено по образец 

(Приложение 3.1.). 

Обръщаме внимание, че Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 

Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1); Декларация за 

финансовите данни  (Приложение 2) и Декларация за съгласие данните на 

кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път 

(Приложение 2.2) трябва да се подпишат от лице с право да представлява 

кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от 

няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се 

подписват от всяко от тях. 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (Приложение 2.1.) се попълва и подписва от 

всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали 

представляват заедно или поотделно. 

113.  13.05.2020 г. Здравейте, 

във връзка с кандидатстването по проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа 

на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19, имам следните въпроси: 

Фирма ……………., има трима управители, които я представляват заедно 

и поотделно. Електронният подпис, с който ще се подава проектното 

предложение е на единия от тях. 

В описания от Вас случай по отношение на Декларацията, че кандидатът е 

запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение 

(Приложение 2.1.), следва да се попълни раздел 4, а не раздел 5. 

По отношение на подписването на посочената декларация от отделните 

лица с право да представляват кандидата има два варианта: 
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Приложение 2.1: ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ КАНДИДАТЪТ Е ЗАПОЗНАТ С 

УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ следва да се подпише от тримата, според указанията.  

При условие, че има вече създаден профил в системата на ИСУН 2020 от 

името на управителят, чийто КЕП ще се използва, следва ли да се попълва 

раздел 4 от Приложение 2.1?  

Ако следва да се попълни раздел 4, то тогава само в неговата декларация 

ли трябва да е попълнен? 

В декларациите на останалите управители този раздел следва ли да е 

празен или трябва да посочат и те профилът на управителя с КЕП? 

Благодаря предварително 

Вариант 1: Всички лица с право да представляват кандидата включват 

своите данни в началото на декларацията и същата се подписва от всички 

тях. 

Вариант 2: Всяко лице с право да представлява кандидата подписва 

декларацията с идентично съдържание като разликата между отделните 

декларации е единствено в личните данни на представляващия в началото 

на документа. 

 

 

114.  13.05.2020 г. Здравейте! 

 

На сайта на ОПИК е качен пакет от документи за кандидатстване събрани 

в папка "Procedure COVID 19 Public 12.05.20". 

Въпросът ни е - може ли да попълним и подготвим документите от тази 

папка или да изчакаме да се публикува официалния пакет утре? (в случай, 

че ще има промени по някои от документите) 

 

Благодарим предварително за отговора! 

Одобреният пакет документи за кандидатстване, който следва да бъде 

използван за целите на подготовката на проектно предложение по 

процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на 

микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19 е този, публикуван от дата 

12.05.2020 г. - http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-

i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-

pandemiyata-covid-19 . Същият може да бъде намерен на сайта на ОПИЛ 

(www.opic.bg) в раздел „Отворени за кандидатстване“ процедури или в 

ИСУН 2020 в раздел „Отворени за кандидатстване процедури“ 

(https://eumis2020.government.bg). 

115.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

собственик съм на две еднолични търговски дружества. Ще кандидатствам 

по проекта чрез едното от тях. 

 

 

Въпросът ми е следния:  

 

Считат ли се двете дружества за група предприятия и съответно трябва ли 

да се декларират  

 

в Декларация за финансовите данни (Приложение 2) т.II сумарните 

Изхождайки от определението за „група предприятия“, дадено в 

Приложение 8 „Използвани съкращения и основни дефиниции“, 

посочените две предприятия формират група. 

В случай че дадено предприятие е част от група, то при попълването на 

раздел I и раздел II на Декларацията за финансовите данни (приложение 2) 

следва да се попълнят сумарните счетоводни данни на групата. 

 

 

http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
http://opic.bg/uploads/2020/05/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-1.zip
http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
http://www.opic.bg/
https://eumis2020.government.bg/
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счетоводни данни на групата? 

 

Благодаря предварително! 

116.  13.05.2020 г. Привет, моля за пояснение, как да тълкуваме изречението от колона втора 

на т.IV, от прикачения файл? Изречението е недовършено и неясно?!Каква 

"Сумарна стойност на оборота през 2019 г.месеца в лева"? 

В случай че запитването Ви се отнася до попълването на Декларацията за 

финансовите данни (Приложение 2), моля да се запознаете с официално 

публикувания на дата 12.05.2020г. пакет документи по процедурата, който 

съдържа финалния вариант на образците на декларации и може да бъде 

намерен на следния линк:  

http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-

2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-

ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-

bg16rfop002-2073-p 

Моля, да имате предвид, че в т. III, колона 2 от декларацията се попълват 

нетните приходи за продажби, посочени в Годишната данъчна декларация 

по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от 

продажби“) или Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 

2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от 

продажби“). 

117.  13.05.2020 г. Здравейте, дружество с ограничена отговорност със собственици и 

управители , които упражняват дейност заедно и поотделно , 

приложенията от двамата собственици ли се попълват и подават?  

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и 

малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия 

от пандемията COVID-19 

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

средните предприятия (Приложение 1); Декларация за финансовите данни  

(Приложение 2) и Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат 

предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 2.2) трябва да 

се подпишат от лице с право да представлява кандидата. В случаите, 

когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се 

попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях. 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (Приложение 2.1.) се попълва и подписва от 

всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали 

представляват заедно или поотделно. 

Едната възможност е Декларациите да се датират и подписват на хартиен 

носител от лицата с право да представлява кандидата и да се приложат в 

http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
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ИСУН 2020. 

Другата опция за кандидатите е Декларациите да бъдат подписани и с 

валиден КЕП от лицата с право да представлява кандидата и прикачени в 

ИСУН 2020. В случай че е възприет този подход, следва декларациите да 

бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached 

signature – файл и подпис в един документ. 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата (Приложение 3) е допустимо да се подписва 

единствено с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата 

или от упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020. В случаите, когато 

кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 

административният договор се подписва от всяко от тях. 

Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на 

локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в един 

документ.      

118.  13.05.2020 г. Добър ден,   

 

моля за уточнение при попълване на приложение 4 от документацията за 

кандидатстване по програмата . 

Дали в т.11 и т.12 от приложението следва да се отбележи отговор "да" 

или "не" в случай, че документа не се прилага сканиран от кандидата, но 

той отговаря на условието и желае това да бъде потвърдено от служебно 

извършената от УО справка. 

 

 Желая Ви приятен и ползотворен ден!  

Приложение 4 „Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения“ е само за информация на кандидатите и то не следва да се 

попълва и подава.  

Моля, запознайте се с т. 24 от Условията за кандидатстване и изпълнение, 

която съдържа списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване. 

 

119.  13.05.2020 г. Здравейте уважаеми г-да 

Във връзка с процедура подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 

"Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 : 

Имаме следните въпроси за разяснение : 

1. Имаме удостоверения за задължения издадени от НАП Пазарджик и 

Община Пазарджик от месец януари. Важат ли в случая. 

2. Стойност на оборота , разбирам нетни приходи от продажби по 70 групи 

за м. април само. 

1, 3 и 4. За посочените от Вас документи е предвидено същите да бъдат 

набавяни от Управляващия орган по служебен път. Въпреки това, в случай 

че кандидатите разполагат с тези документи и те са издадени в срок от 6 

месеца преди датата на кандидатстване, е допустимо да ги сканират и 

приложат в т. 6 „Прикачени електронно подписани документи“ на 

Формуляра за кандидатстване при подаване на проектното предложение, с 

оглед осигуряване на процесуална бързина и икономия.  
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3. Документ от Главната инспекция по труда към днешна дата?? 

4. По документите разбирам ,че е необходимо и от Столична община 

документ за задължения. 

5. Микро предприятие параметри важни?? 

 

При възникване на други въпроси ще се обърна отново към Вас. 

Очакваме! 

Благодаря предварително! 

2. Един от критериите за допустимост по настоящата процедура е 

кандидатите са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи 

от продажби) за месец април 2020 г., спрямо средния месечен оборот 

(нетни приходи от продажби) през 2019 г. Имат се предвид “нетни 

приходи от продажби“ по смисъла на § 1, т. 49 от ДР на ЗКПО във връзка с 

§ 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството. 

Допълнително, допустими по процедурата са единствено кандидати с 

отчетени поне 30 000 лв. „нетни приходи от продажби“ в Годишната 

данъчна декларация за 2019 г. 

5. За да бъдат допустими за финансиране по процедурата, кандидатите 

следва да отговарят на всички критерии и изисквания по нея. В тази 

връзка Ви препоръчваме да се запознаете с Условията за кандидатстване и 

изпълнение, които могат да бъдат намерени на следния линк: 

http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-

2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-

ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-

bg16rfop002-2073-p 

Във връзка с попълването на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и 

чл. 4 от ЗМСП Ви препоръчваме да се запознаете с чл. 3 и чл. 4 от Закона 

за малките и средни предприятия, както и да видите Указанията за 

попълване на Декларацията за МСП, които може да намерите на следния 

линк: https://mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-

popalvane-12-285.html . 

120.  13.05.2020 г. Здравейте, декларациите могат ли да се подписват с КЕП на 

управителя/собственик на фирмата. Пълномощно  необходимо ли е в този 

случай? Ако са двама представляващите- има декларация, която изисква 

от всички подпис, как ще стане подписването в този случай? Името на 

фирмата необходимо ли е да се вписва в Административния договор? 

Декларациите по настоящата процедура (Приложение 1, Прложение 2, 

Приложение 2.1 и Приложение 2.2) могат да бъдат подписани с валиден 

КЕП от лицата с право да представлява кандидата и прикачени в ИСУН 

2020. В случай че е възприет този подход, следва декларациите да бъдат 

подписани с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached signature – 

файл и подпис в един документ. Подробна информация относно начина на 

подписване и представяне на декларациите може да бъде намерена в т. 24 

http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
https://mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-popalvane-12-285.html
https://mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-popalvane-12-285.html


 

    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-2.073  

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ 

 
 
 

12 
 

от Условията за кандидатстване. 

Изрично пълномощно по образец (Приложение 3.1) се представя 

единствено в случаите, когато кандидатът желае да упълномощи лице, 

което не е официален представител на предприятието, да подаде 

проектното предложение и да подпише договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с КЕП. 

Посочването на името на кандидата в договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ не е необходимо. 

121.  13.05.2020 г. отпадат ли зеленчукопроизводителите С оглед избягване на припокриването на интервенциите между 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по 

настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 

кандидати, които извършват основната си икономическа дейност, 

попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на 

европейската общност (Приложение 5 към условията). В този смисъл, 

зеленчукопроизводителите не попадат сред допустимите кандидати по 

процедурата. 

122.  13.05.2020 г. Здравейте, 

Имам въпрос във връзка с 

кандидатсването по мярката за Ковид 19, дейността ни е свързана с  

покупко-продажба на стоки, дали закупуването на стоки се счита за разход  

по тази мярка и биха ли се покривали? 

И още един въпрос дали може да се ползват средстава за изграждане на  

онлайн магазин, тъй като смятаме, че ако имаме такъв ще ни подпомага  

финансово с поръчките онлайн, тъй като хората сега не излизат и  

пазаруват повече през интернет. Така този разход за изграждане на онлайн  

магазин и получавенето на готов такъв ще ни подпомогне да преодолеем  

липсата на ликвидност на стоката ни и липсата на клиенти във физическия  

ни магазин? 

Благодаря предваритнелно за времете, което ще отделите, за да ни  

отговорите и ще очаквам Вашия е-мейл. 

Хубав ден! 

1. Посочените в запитването Ви разходи за закупуване на стоки са 

недопустими за финансиране по процедурата. 

2. Допустимите разходи включват: 

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

В случай че посочените в запитването Ви разходи за онлайн магазин 

отговарят на посочените изисквания и представляват разход за външна 

услуга, те биха били допустими за финансиране. 
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123.  13.05.2020 г. Здравейте, 

Пиша Ви във връзка с проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро 

и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19:. 
Имам следните въпроси: 

1/ В договора за подписване налага ли се да изписваме ръчно данните на 

предприятието в самия файл и тогава да го подпишем или се подразбира, 

че данните са именно тези от точка 1. "данни за кандидата" от формуляра. 

2/ Можем ли да подпишем ръчно като изпринтим и после сканираме 

подписаните приложения(декларации) от т. 6 "Прикачени документи", 

както и самия договор към проекта. Разбира се, самия формуляр в 

системата на ИСУН 2020 ще бъде подписан електронно накрая. Имаме 

съмнения как ще се справим с подписването на уорд и пдф приложенията 

електронно чисто технически. 

Оставам в очакване на Вашия отговор, за да можеш акуратно да попълним 

и изпратим целия формуляр 

1. Кандидатите не следва да попълват никакви данни в Административния 

договор за предоставяне на безвъзмездна помощ. 

2. Посоченият начин на попълване и подписване на декларациите е 

допустим. Посоченото не е приложимо по отношение на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата. Той трябва да бъде подписан с КЕП от 

лицето/лицата с право да представлява/т кандидата или от упълномощено 

лице и прикачен в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се 

представлява заедно от няколко физически лица, административният 

договор се подписва от всяко от тях. Административният договор следва 

да е подписан с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached signature 

– файл и подпис в един документ. 

124.  13.05.2020 г. Уважаеми дами и господа,   

 

Предстои ми подаване на проектно предложение по процедурата за 

подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19. 

Въпросът ми е следния: Във фирмата сме двама съдружници. Аз съм 

управител (с договор за управление) и представляващ фирмата, съгласно 

дружествения договор. Необходимо ли е съдружникът ми изрично да ме 

упълномощи да представлявам фирмата при подаване на проектното 

предложение и ако ли не, необходимо ли е при попълване на съответните 

приложения - декларации и подписване на административния договор да 

се полагат подписи и от двама ни. 

 

Предварително благодаря за отговора! 

 

С пожелание за спорна работа! 

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се 

подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да 

представлява кандидата
 
или упълномощено от него лице. Под „лице с 

право да представлява кандидата“ следва да се разбира официален 

представител на предприятието. В случаите, когато кандидатът се 

представлява само заедно от няколко физически лица, проектното 

предложение се подписва от всяко от тях при подаването. Не е 

необходимо изрично упълномощаване, в случай че попадате в 

горепосочената хипотеза. 

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

средните предприятия (Приложение 1); Декларация за финансовите данни  

(Приложение 2) и Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат 

предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 2.2) трябва да 

се подпишат от лице с право да представлява кандидата. В случаите, 

когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се 

попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях. 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (Приложение 2.1.) се попълва и подписва от 
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всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали 

представляват заедно или поотделно. 

Едната възможност е Декларациите да се датират и подписват на хартиен 

носител от лицата с право да представлява кандидата и да се приложат в 

ИСУН 2020. 

Другата опция за кандидатите е Декларациите да бъдат подписани и с 

валиден КЕП от лицата с право да представлява кандидата и прикачени в 

ИСУН 2020. В случай че е възприет този подход, следва декларациите да 

бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached 

signature – файл и подпис в един документ. 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата (Приложение 3) е допустимо да се подписва 

единствено с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата 

или от упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020. В случаите, когато 

кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 

административният договор се подписва от всяко от тях. 

Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на 

локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в един 

документ. 

125.  13.05.2020 г. Здравейте,само фирми регистрирани в определени градове ли могат да 

кандидатстват или няма ограничение ? 

Съгласно т. 5 „Териториален обхват“ от Условията за кандидатстване, 

проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на 

Република България. В този смисъл няма изискване за участие само на 

кандидати, регистрирани в определени градове. За да бъдат допустими, 

кандидатите трябва да отговарят на всички и критерии и изисквания по 

процедурата. Препоръчваме Ви да се запознаете с Условията за 

кандидатстване и изпълнение, които могат да бъдат намерени на следния 

линк: 

http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-

2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-

ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-

http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
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bg16rfop002-2073-p 

126.  13.05.2020 г. Уважаеми госпожи/господа, 
Обръщам се към вас с въпрос относно процедурата по кандидатстването за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ на микро и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията Covid-19.Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 и 

проектните предложения ще могат да се подават от 10:00 часа на 

14.05.2020г. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни 

предложения 16:30 часа на 15.06.2020 г.Посочено е, че общата сума на 

безвъзмездната финансова помощ е 173 млн. лв., като те се осигуряват от 

бюджета на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ и обхваща всички 

сектори на българската икономика, с изключение на тези от селското 

стопанство.  

 

Въпросът ми е дали адвокатските дружества могат да кандидатстват 

за финансова помощ. 
Успешен ден! 

Поздрави! 

За да са допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите 

следва да отговарят на всички критерии и изисквания по нея, като едно от 

тях е да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани 

съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 

 

 

127.  13.05.2020 г. Здравейте,   

Въпросът ни е относно категоризацията за допустими разходи за 

материали. Допустим ли е разход за материал, закупуване на на 

дълготраен материален актив?  

Посоченият в запитването Ви разход за закупуване на дълготраен 

материален актив е недопустим за финансиране по процедурата. 

 

128.  13.05.2020 г. Здравейте, 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ имам следните въпроси: 

1.     Допустим ли е разхода за заплата  на самоосигуряващ се собственик, 

който полага личен труд във фирмата (признат разход за трудово 

правоотношение на основание § 1, т. 26, б. "и" от допълнителните 

разпоредби на ЗДДФЛ)? 

2.     Ако фирмата не разполага с офис, мерките за публичност и 

визуализация ще бъдат ли признати, ако се качи информация за проекта 

единствено на сайта на фирмата или е задължително да има и поставен 

плакат някъде и къде? 

3.  На разходооправдателните документи по проекта, генерирани 

1. За да са допустими разходите за възнаграждения, вкл. тези за 

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, за същите 

следва да са налице разходооправдателни документи (фиш или ведомост) 

и платежни документи, които да са осчетоводени като разход на 

предприятието. 

2.  Условията за спазване на мерките за публичност и информираност са 

посочени в т.28 Условия за изпълнение, „Мерки за публичност и 

информираност“ от Условия за кандидатстване и изпълнение по 

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на 

микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ като: 

http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
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вътрешно фирмено (примерно за заплати и осигуровки) следва ли да е 

упоменато изрично, че са до по АДБФП № ... или е достатъчно разходите 

да могат да се проследят по обособени аналитични счетоводни сметки  с 

индикация номера на договора? 

4.  На издадените разходооправдателни документи  от външни доставчици 

преди датата на сключване на Административния договор, но допустими 

по проекта, следва ли да е записано, че разходът е в изпълнение 

на АДБФП № ....  

Поздрави! 

„По време на изпълнението на даден проект, бенефициентът информира 

обществеността за получената от ЕФРР подкрепа, като: 

а) включва на интернет страницата си, когато такава съществува, кратко 

описание на проекта, пропорционално на равнището на подкрепа, 

включително на неговите цели и резултати, и откроява финансовата 

подкрепа от ЕС; 

б) поставя минимум един плакат с информация за проекта (поне размер 

А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за 

обществеността място, като например входа на сграда.“ 

3. В случай, че разходите са осчетоводени в обособени аналитични сметки 

по проекта, то във вътрешно фирмените документи може да не се 

упоменава изрично договора за безвъзмездна финансова помощ. 

4. За тези разходооправдателни документи, които са издадени преди 

датата на сключване на АДБФП, бенефициентите следва да 

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

е изпълнение на процедура  BG16RFOP002-2.073. 

129.  13.05.2020 г. Здравейте, 

 

От качената информация до тук виждам следните допустими разходи: 

 

- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи; 

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

- Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за  

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя). 

 

Ситуацията ни е следната: 

 

Ние сме микро компания с ДДС регистрация - двама съдружници не на  

заплата, без персонал, с две основни дейности (ИТ услуги и електронна  

търговия през собсвен онлайн магазин). 

 

Най-големите ни разходи са за стока за електронния магазин, които реално  

Посочените в запитването Ви разходи за закупуване на стоки за 

електронен магазин не са допустими за финансиране по настоящата 

процедура. Те не попадат в категорията разходи за закупуване на 

суровини, материали и консумативи. 
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е на ръба на оцеляването. Още в самото начало на кризата Китайските  

фабрики, от които трябваше да заредим, затвориха февруари, а когато вече  

можехме да закупим стока от тях, оборотът ни беше паднал на пвече от  

половина и 1) не можехме да си позволим да направим зареждане и 2) тук  

вече беше влязло в сила извънредното положение и хората разбираемо се  

бяха насочили към покриване на основни разходи, а не към пазаруване на  

модни артикули, каквито ние продаваме. 

 

Въпроси: 

 

Какво влиза в ''суровини, материали и консумативи'' при положение, че  

ние не сме в производството и купуваме готови продукти, които 

препродаваме? 

 

Влиза ли закупуването на стока? 

 

От наша бизнес гледна точка,  ако стоката не влиза като разрешен разход,  

но можем да поискаме помощ за разходи като реклама и други външни  

услуги, ние няма какво да рекламираме, ако нямаме стока, която няма как  

да закупим, поради липса на оборот вече повече от 2 месеца. 

 

Благодаря за информацията предварително, 

130.  13.05.2020 г. Имам следните въпроси: 

 

1.Указано е,че 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. Също така е посочено 

, че допустимите разходи трябва да бъдат извършени след 01.02.2020  и до 

крайната дата на изпълнение на проекта. 

Да считам ли, че ако датата на влизане в сила на административния 

договор е например 26.05.2020, то се включват всички допустими разходи 

за периода от 01.02.2020 до 26.08.2020? 

 

2.В случай, че дейността на дружеството е търговска, то считат ли се за 

допустими разходи платените суми за закупуване на стоки? 

 

3.В случай, че дейността на дружеството е свързана с предлагане на 

Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №109. 
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козметични и фризьoрски услуги, то считат ли се за допустими разходите 

за закупените материали, необходими за извършването на посочените 

услуги? 

 

4.Считат ли се за допустими разходи осигуровките на 

СОЛ/самоосигуряващите се лица/? 

 

5. Допустим   разход ли е плащането на  годишния корпоративен данък за 

2019 г в законния срок до 30.06.2020г. 

Възможно ли е плащането на този данък да бъде финансирано по програма

та? 

 

   Очаквам отговорите на посочените въпроси и предварително благодаря! 

   С уважение, 

131.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

Във връзка с обявената процедура за подкрепа на микро и малки 

предприятие, имаме следния въпрос във връзка с условията за 

допустимост на кандидатите и по-конкретно: 

 

6) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено 

положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - 

чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е 

изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-

19. 

 

Ние сме неправителствена организация (фондация) и съответно не 

попадаме в нито една от подточките на чл.2, т.18 от Регламент (ЕС) 

№651/2014 на Комисията). В същото време, като фондация собственият ни 

капитал е 0, а стопанската ни дейност се дофинансира от нестопанска 

(грантове,дарения и др.) дори и в нормални обстоятелства. 

Което значи, че ако бъдем приравнени на 100% стопански субект по 

горната формула, излиза че към декември 2019 сме били в "затруднено 

положение". 

 

В същото време за месец април сме регистирали над 40-50 % спад на 

приходите от стопанска дейност спрямо миналата година. 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, 

регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 

В този смисъл, неправителствени организации (фондации) не попадат сред 

допустимите кандидати и не могат да получат финансиране по 

процедурата. 
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Молим за тълкуване дали сме допустим кандидат по програмата!. 

 

Благодаря ви! 

132.  13.05.2020 г. Уважаеми дами/господа, 

 

Във връзка с кандидатстването по предстоящата процедура 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19“, бихме искали да получим следната допълнителна информация: 

 

1. В случай, че проектът ще бъде подписан с електронен подпис на 

пълномощник ( по силата на приложено пълномощно от 

кандидата), трябва ли кандидатът да създаде свой отделен профил 

в системата на ИСУН и в него да изготви проектното 

предложение, което после само да бъде подписано от 

пълномощника и подадено през профила на кандидата или 

проектното предложение трябва да бъде изготвено, подписано и 

подадено от профила на пълномощника? Ако това е от значение, 

уточняваме, че пълномощникът също предстои да подава 

проектно предложение от профила си в качеството си на 

управител на негово собствено дружество-кандидат.  

2. В случай, че управителят на дружеството-кандидат е чужденец и 

проектното предложение се подава чрез пълномощник – местно 

лице , чие свидетелство за съдимост ще трябва да си набави 

Управляващият Орган – това на управителя на дружеството-

кандидат или това на пълномощника му? 

 

Благодарим Ви предварително за отделеното време. 

С уважение, 

1. Посоченото е по преценка на кандидата. Следва да имате предвид, че 

подаването на две проектни предложения от един профил в ИСУН 2020 е 

допустимо. 

2. Свидетелство за съдимост ще бъде проверено служебно от УО на ОПИК 

за всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от 

това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин, а не за 

упълномощените лица. Моля да имате предвид, че служебна проверка е 

възможно да бъде извършена по отношение на лица, които са родени в 

България и не са осъждани. Лицата, които са чуждестранни граждани или 

са осъждани следва да приложат валидно Свидетелство за съдимост 

(издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му). В 

случай че свидетелство за съдимост не може да бъде издадено по 

служебен път и не е приложено от кандидата, ще бъде изпратено искане за 

отстраняване на нередовност, като срокът за предоставяне на документа 

ще бъде 3 (три) работни дни. Когато за някое от горепосочените лица 

свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, 

същото се представя и в легализиран превод. Когато в съответната чужда 

държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се 

издава, горепосоченото лице следва да представи декларация, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено. 

 

133.  13.05.2020 г. Здравейте! 

 

Ще се счита ли за допустим разход по програмата изплащането на заплата 

от 2000 лв бруто по договор за управление на лице, за което дружеството 

НЕ дължи осигуровки, тъй като то е на максимален осигурителен доход в 

друго предприятие. 

 

Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за 

сметка на работодателя) по отношение на възнагражение по договор за 

управление не трябва да надвишава 2 000 лева месечно и в този смисъл 

разходите ще се считат за допустими. 
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Благодаря за отговора предварително.  

134.  13.05.2020 г. Здравейте, 

По повод подаване на документи по процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“, имам въпроси 

във връзка с Приложение 2.1 Декларация условия: 

Възможно ли е да се посочи упълномощено лице без изрично пълномощно 

и документите да се подадат с КЕП на представляващия фирмата ? 

При подаване на документи на наши клиенти, подписани с КЕП на 

управителя на бенефициента, какъв профил на достъп трябва да създадем, 

кой раздел IV  или V трябва да попълним в декларация условия и в случай, 

че се ползва КЕП на управителя, необходимо ли е да се подава и 

Приложение 3.1 Пълномощно ? 

Предварително Благодаря 

В случай че желаете да упълномощите лице, което не е официален 

представител на предприятието да подаде проектното предложение и да 

подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

КЕП, следва да предоставите изрично пълномощно за подаване на 

проектното предложение и за подписване на административни договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Няма изискване 

пълномощното да е заверено от нотариус. Пълномощното се попълва по 

образец (Приложение 3.1) и се прикача в ИСУН 2020 с останалите 

документи по процедурата. 

Следва да имате предвид, че е изцяло по преценка на кандидата кое да 

бъде упълномощеното лице в заявлението за профил за достъп до ИСУН – 

Раздел 5 от Приложение 2.1, като в този раздел се упълномощава лице, на 

което да бъде създаден профил в ИСУН във връзка с изпълнението на 

проекта, а не за подаване на проектното предложение  

 

135.  13.05.2020 г. Здравейте,  

пиша като управител на компания …… ООД". Разглеждам правилата за 

участие в програма BG16RFOP002-2.073. Имам въпрос по тази точка за 

допустимост:  

4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да 

получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими 

кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, 

финансирани със средства на ЕС  

 

…., през 2015та година е привляка дялово финансиране чрез фонда за 

дялови инвестиции Launchub в размер на 200 000 EUR.. При тези 

обстоятелства, компанията отговаря ли на условие номер 4 за 

допустимост? 

 

Благодаря за информацията! 

Посоченият в запитването Ви критерий е свързан основно с демаркацията 

между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. С оглед 

избягване на припокриването на интервенциите между двете програми, 

подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да 

получават кандидати, които са: 

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, 

попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на 

европейската общност (Приложение 5 към условията). 

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка 

и/или маркетинг на горски продукти. 

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, които 

съгласно КИД 2008 (Приложение 6) попадат в Сектор С - код на 

икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 
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11 „Производство на напитки”, както следва: 

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни 

продукти, без готови ястия”; 

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без 

готови ястия”; 

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови 

ястия”; 

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени 

продукти”; 

- 10.81. „Производство на захар”; 

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 

- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 

- 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 

- 11.02. „Производство на вина от грозде”; 

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 

- 11.06. „Производство на малц”. 

 

Обстоятелството, че компанията е получила финансиране от Launchub, 

няма пряко касателство с възможностите за подкрепа по процедурата. 

136.  13.05.2020 г. Здравейте, 

Документът за попълване Prilojenie_2.1_Declaracia uslovia е с опция 

Проследяване на промените, така ли да го разпечатваме или без 

коректурата. 

 

Предварително благодаря, 

УО на ОПИК извърши проверка на посоченото в запитването Ви 

приложение и не беше установен проблем с него. Препоръчваме Ви при 

попълването му да изключите режима „проследяване на промените“ (track 

changes). 

137.  13.05.2020 г. Привет  

Как ще се отчита периода на разходите на средствата - от датата на 

подписване на договора за срок от три месеца или от 13.03.2020г, когато е 

обявено извънредното положение? 

 

Благодаря 

Съгласно публикувания на 12.05.2020 г. пакет документи за 

кандидатстване по процедурата (http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-

podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-

ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19 ) периодът на 

допустимост на разходите е след 01.02.2020 г. и до крайната дата на 

изпълнение на проекта, като това е и периодът, в който могат да бъдат 

извършвани плащанията по допустимите разходи. Ако направените през 

този период разходи се отнасят за дейности, които обхващат период, 

http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
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различен от периода на допустимост на разходите, същите няма да се 

считат за допустими. 

138.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

Това, което не ми е ясно от процедурата за кандидатстване е, след като 

имам валиден КЕП на представляваното от мен дружество, където автор 

съм аз, а дружеството титуляр, мога ли да подпиша декларациите както са 

подготвени с attached signature /.p7s формат/, без да ги разпечатвам, 

разписвам и сканирам? Прикаченият подпис в този формат достатъчен ли 

е и за удостоверяване на самоличността ми и при подписването на 

административния договор? 

 

Благодаря за отговора! 

В случай че е възприет подход декларациите към формуляра за 

кандидатстване да се подписват с КЕП, то следва декларациите да бъдат 

подписани с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached signature – 

файл и подпис в един документ. 

Административният договор следва да бъде подписан с КЕП (чрез attached 

signature – файл и подпис в един документ) съгласно образеца 

(Приложение 3), приложен към пакета документи за кандидатстване. 

Следва да имате предвид, че проектното предложение (файл във формат 

.isun) следва да бъде подписан с т.нар. отделена сигнатура (Detached 

signature), а разширението на генерирания файл следва да бъде .p7s. 

Декларациите към формуляра за кандидатстване и Административния 

договор е допустимо да бъдат подписани с посочения във въпроса Ви 

КЕП. 

139.  13.05.2020 г. Здравейте, 

бих искала да задам два въпроса: 

1.Разходите за контролни одити на системи за управление на качеството 

по стандарта ISO 9001, които се налага да направим в този период,за да 

бъде продължен сертификата, допустими ли са по това финансиране? 

2. Собственик на ЕООД, който до края на м. април работи и се осигурява 

във фирмата си като собственик, полагащ личен труд от 4 май 2020г. е с 

Договор за управление. Разходите по този договор за управление и 

осигуровките по него, които са за сметка на дружеството допустими 

разходи ли са? Възнаграждението, което е получавал до края на м. април 

като собственик, полагащ личен труд допустим разход ли е? 

 

Благодаря! 

1. Доколкото посочените във Вашето запитване разходи за контролни 

одити на системи за управление на качеството по стандарта ISO 9001 

представляват разходи за външни услуги, същите биха могли да се считат 

за допустими разходи.   

2. По отношение на допустимите по процедурата разходи за персонал  

(вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни 

вноски за сметка на работодателя) са допустими и разходите за 

възнаграждение по договор за управление, като размерът на тези разходи 

(с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) не 

трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.  

Следва да имате предвид, че съгласно Условията за кандидатстване, на 

стр.13, забележка под черта е посочено следното: „Допустими са разходи 

за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди 

датата на обявяване на извънредното положение - 13.03.2020“. В тази 
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връзка, посочените от вас разходи за възнаграждения, възникнали по 

силата по Договор за управление и контрол от 04.05.2020, не са допустими 

за финасиране. 

По отношение на възнаграждението  на собственик, полагащ личен труд , 
за да са допустими разходите за същите следва да са налице 

разходооправдателни документи (фиш или ведомост) и платежни 

документи, които да са осчетоводени като разход на предприятието. 

140.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

Във връзка с публикувания пакет документи на 11.05.2020г.  

за предоставяне на  

безвъзмездна помощ по ОПИК  

и процедура на подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", 

  

възникват следните въпроси: 

1.  В УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ т.11.2. 

Критерии за недопустимост на кандидатите,  т.1) буква д)  - "са 

преустановили дейността си". 

 

Допустим ли е кандидат с временно прекъсване на дейност във връзка с 

обявеното извънредно положение от 13.03.2020г.?! 

 

2. УО ще приеме ли за допустим разход за наем, въз основа на издаден 

РКО от кандидата, имайки в предвид, че до този момент плащането на 

наема към Наемодателя е извършвано единствено в брой или за целите на 

проекта и договора е необходимо сумите за конкретните месечни наеми да 

се превеждат по банков път?! 

Благодаря! 

 

Благодаря!  

1. Временното преустановяване на дейността през 2020 г. поради 

извънредното положение или друго обективно обстоятелство не се счита, 

че попада в критерия за недопустимост съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за 

управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове, а именно да са преустановили дейността си. 

2. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата на етап отчитане 

на изпълнението на проекта всички допустими разходи следва да бъдат 

надлежно доказани със съответната фактура или друг счетоводен 

документ с еквивалентна доказателствена стойност, както и с платежни 

документи. За да са допустими разходите, същите следва да са 

действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата 

стойност на представените фактури или други първични счетоводни 

документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, 

в периода на допустимост на разходите (от 01.02.2020 г. до не по-късно от 

крайната дата за изпълнение на проекта).  

 

141.  13.05.2020 г. здравейте,  

във връзка с отваряне на проект Подкрепа на микро и малки предприятия 

за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

Съгласно публикувания на 12.05.2020 г. пакет документи за 

кандидатстване по процедурата - http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-

podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-

http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19


 

    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-2.073  

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ 

 
 
 

24 
 

19, имам следният въпрос. 

Периода на проекта ще е 3 месеца и съответно разходите които са 

допустими ще се отнасят за период от  м.март 2020 година /март, април и 

май/ или разходи за бъдещи периоди, като например период от 3 месеца но 

след подпсиване на административния договор, което условно означава 

месеците юни, юли и август 2020 г. 

 

поздрави 

ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19 - периодът на 

допустимост на разходите е след 01.02.2020 г. и до крайната дата на 

изпълнение на проекта, като това е и периодът, в който могат да бъдат 

извършвани плащанията по допустимите разходи. 

В този смисъл е допустимо във Вашето проектно предложение да 

заложите разходи за периода февруари, март, април и май 2020 г.  

142.  13.05.2020 г. Здравейте, имаме запитване от фирма ………. ЕООД,по повод програма, 

подкрепа  на микро и малки предприятия за преодоляване икономическите 

подследствия от пандемията COVID-19:  

1.По приложение 1 т.2 таблицата за стойноста на активите дали се има 

предвит общата стойност на всички активи,или само на дълготрайните? 

Пълният пакет със документи качен на 12.05.20 дали е актуален ,или ще 

има нов? 

Предварително Ви благодаря! 

С.порен ден и успешна работа 

Във връзка с попълването на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и 

чл. 4 от ЗМСП Ви препоръчваме да се запознаете с чл. 3 и чл. 4 от Закона 

за малките и средни предприятия, както и да видите Указанията за 

попълване на Декларацията за МСП, които може да намерите на следния 

линк: https://mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-

popalvane-12-285.html . 

Данните в Декларацията за МСП се попълват въз основа на данни за 

последната приключила фианнсова година. Източник на данните са 

годишните финансови отчети, като в графата „Сума на актива (А+Б+В+Г)“ 

следва да посочите стойността на код 4500 от Счетоводния баланс.  

143.  13.05.2020 г. Уважаеми Дами и Годпода,  

 

в 24.Изискуеми документи на етап канидатстване,сте посочили и 

Приложение 3-Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ ,подписан с КЕП на кандидата. 

Бихте ли обяснили защо на етап канидатстване се подава този 

Договор,подписан с КЕП от кандидата,който още няма качество на 

бенефициент,което е посочено в Административния договор? 

От юридическа гледна точка,това е неправилно.На етап кандидатстване,не 

може да изисквате подписан с КЕП този договор. От друга страна в 

Административния договор е посочено: 

чл.2.2 Срокът/периодът за изпълнение на проекта е съгласно посоченото в 

т. „Основни данни“ от Приложение I към настоящия договор, считано от 

датата на сключване на настоящия договор, но не повече от максималния 

срок, предвиден в т. 18 от Условията за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP002-073.  

 

Съгласно правилата на процедурата е предвидено подписаният с КЕП от 

кандидата Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ да се представя на етап кандидатстване с цел да се 

опосредства по-бързият достъп до оборотни средства, тъй като в срок от 

15 работни дни от подписване на договора и от страна на УО на ОПИК, 

бенефициентът получава помощта. Сектор ПП отдел ФУ – това ли се има 

предвид под текста в т.28от УК 

http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
https://mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-popalvane-12-285.html
https://mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-popalvane-12-285.html
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Съгласно Вашите указания Договора да се предостави на етап 

кандидатстване,подписан с КЕП, това автоматично води до нищожни 

клаузи по Административния договор. 

Моля, излезте със становище или указания, за Приложение 3- и момента 

на подаването му,което не следва да е на етапа на кандидатстване, а 

подписването му следва да е с КЕП само с одобрените кандидати по 

процедурата. 

 

Благодаря 

144.  13.05.2020 г. Здравейте, 

 

Относно стартиралата програма BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро 

и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19, моля за становщето Ви: 

Ако фирмата към датата на кандидатстване има задължения към НАП и 

общината, които не е са просрочени и в падеж, същата отговаря ли на 

изискването за липса на задължения . 

Става въпрос за задължение за корпоративен данък, което е дължимо към 

30.06.2020 г , както и задължения за местни данъци и такси, които също са 

дължими към 30.06.2020г. 

                                                                                                                

 

 

Благодаря предварително!,  

УО на ОПИК ще извършва служебна проверка относно наличието/липсата 

на задължения на предприятието-кандидат към Националната агенция за 

приходите/съответната община, като наличието на неплатен корпоративен 

данък за 2019-та финансова година няма да е предпоставка за 

отстраняване на кандидатите по настоящата процедура. Що касае 

задължения за местни данъци и такси, когато те са възникнали като 

дължими на или след 30.06.2020 г. това няма да е  предпоставка за 

отстраняване на кандидатите по настоящата процедура. 

 

145.  13.05.2020 г. дравейте, ние сме кандидат за "Процедура на подбор на проекти  

BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване  

на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  и сме 

юридическо  

лице с правна форма ООД и сме двама садружници ,които могат да  

управляват дружеството заедно и поотделно и в тази връзка имам няколко  

въпроса относно документите, които се подават. 

 

- Подписването на административния договор само с КЕП ли може да 

стане  

или може да бъде подписан на хартиен носител физически от двамата  

съдружници, след което да бъде сканиран и приложен към документите? 

Съгласно изискванията на процедурата Административният договор 

следва да бъде подписан единствено с КЕП (чрез attached signature – файл 

и подпис в един документ) от лицето/лицата с право да представлява/т 

кандидата или от упълномощено лице ИСУН 2020, съгласно образеца 

(Приложение 3), приложен към пакета документи за кандидатстване. 

Възможните варианти за попълване на Декларацията, че кандидатът е 

запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение 

(Приложение 2.1.), която се попълва и подписва от всички лица с право да 

представляват кандидата, независимо дали представляват заедно или 

поотделно, са следните:  

1/. Всички лица с право да представляват кандидата включват своите 
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- Декларациите по букви а/, б/, б1/ и б2/ от списъкът с документи,  

необходими за кандидатстване се попълва от всеки съдружник или във 

всяка  

от тези декларации се вписват данните и на двамата съдружници? 

 

- КЕП-а, с който разполагаме е на юридическото лице ….. ООД, а  

не на съдружниците. Ще можем ли да подпишем с него или е необходимо 

да  

имаме КЕП на отделните физически лица? 

 

--  

Поздрави, 

данни в началото на декларацията и същата се подписва от всички тях.  

2/ Всяко лице с право да представлява кандидата подписва декларацията с 

идентично съдържание като разликата между отделните декларации е 

единствено в личните данни на представляващия в началото на документа.  

По отношение на останалите декларации: Декларация за обстоятелствата 

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

1); Декларация за финансовите данни  (Приложение 2) и Декларация за 

съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по 

служебен път (Приложение 2.2), същите трябва да се подпишат от лице с 

право да представлява кандидата. Предвид това, при представителство 

заедно и поотделно посочените декларации е достатъчно да са подписани 

от едно от лицата с право да представляват кандидата.  

Съгласно изискванията за валиден КЕП към датата на кандидатстване е 

КЕП с титуляр и автор - физическото лице, което е официален  

представител на кандидата или КЕП с титуляр юридическото лице-

кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния 

представител на предприятието-кандидат. 

146.  13.05.2020 г. Здравейте, 

 

Въпросът ми е насочен към Документите, които трябва да бъдат 

прикачени към проектното предложение. 

 

След тяхното попълване те трябва да бъдат запаметени в PDF и подписани 

с електронния подпис на кандидата, след което от компютъра от който се 

подава проектното предложение се прикачат в системата така ли? 

 

Това не ми става ясно като процедура след като изгледах видео 

разясненията. 

 

Благодаря предварително! 

Описаната във Вашето запитване последователност на действия за 

попълване, запаметяване, подписване и прикачване на документите, е 

допустима.  

  

147.  13.05.2020 г. Здравейте,  

Искам да попитам има ли промяна в пакетът документи, като списък и 

съдържание сравнени с обявените тук 

Пълният пакет документи за кандидатстване, , публикуван на 12.05.2020г.,  

може да намерите на следния интернет адрес: https://opic.bg/news/uo-na-

https://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
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https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/4518. 

Ако има моля да ми ги изпратите. 

 

Искам да подготвя документите преди отваряне на процедурата. 

 

Поздрави, 

opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-

malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-

pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p.  

148.  13.05.2020 г. Здравейте приложение 4 - Административен договор трябва ли да бъде 

подписан лично - на ръка от представляващия дружеството или трябва да е 

подписан само с КЕП на упълномощеното лице, което е упълномощено с 

приложение 3.1, 

Също така приложение 3.2 - Общи и административни разпоредби и 

приложение 4 - Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения  по ОПИК трябва ли да са подписани от представляващото 

лице. 

 

Благодаря Ви предварително 

Съгласно изискванията на процедурата Административният договор 

следва да бъде подписан само с КЕП (чрез attached signature – файл и 

подпис в един документ) от лицето/лицата с право да представлява/т 

кандидата или от упълномощено лице ИСУН 2020, съгласно образеца 

(Приложение 3), приложен към пакета документи за кандидатстване. Няма 

исикване Приложение 3 да бъде подписвано на хартиен носител преди 

това. 

При упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 2020 изрично 

пълномощно, попълнено по образец – Приложение 3.1., подписано на 

хартия от официалния представител на кандидата и сканирано, а в случай 

че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 

изричното пълномощно се подписва на хартия от всички от тях, сканира се 

и се прикачва в ИСУН 2020. По процедурата няма изискване за 

нотариална заверка на пълномощното. 

По отношение на Приложение 3.2 и Приложение 4 от Условията за 

кандидатстване, моля да имате предвид, че същите са предоставени за 

информация на кандидатите и не следва да бъдат подписвани.  

149.  13.05.2020 г. Здравейте, 

Интересува ме дали са допустими по процедурата разходите на 

самоосигуряващите лица за внасяните авансови осигурителни вноски до 

25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят върху размер 

не по-малък от минималния (610.00 лв. за 2020 г. )и не по-голям от 

максималния (3000.00 лв. за 2020 г. ) месечен размер на осигурителен 

доход, определян всяка година със Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване (чл. 6, ал. 2 от КСО) и не са назначени по 

Договори за управление и контрол.  

В очакване на отговор! 

За да са допустими разходите за възнаграждения, вкл. тези за 

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, за същите 

следва да са налице разходооправдателни документи (фиш или ведомост) 

и платежни документи, които да са осчетоводени като разход на 

предприятието.   

В случай, че осигурителните вноски на самооосигуряващите се лица са 

внесени от Дружеството и впоследствие са възстановени от лицата, то 

същите не са разход на дружеството и са недопустими за финансиране по 

https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/4518
https://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
https://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
https://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podborbg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-na-proekti-bg16rfop002-2073-p
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настоящата процедура.  

150.  13.05.2020 г. Уважаеми УО,  

 

Във връзка с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 (УО на ОПИК) и процедура за подбор на проекти „Подкрепа на 

микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“, бих искала да задам следните 

въпроси: 

 

1. ЕООД създадено през 2018 г. е получило заем от физическо лице за 

оборотни средства (текущи разходи), който заем не е върнат към момента. 

Това счита ли се за получена помощ за оздравяване съгласно Приложение 

2 - Декларация за финансовите данни, I, т. 4?  

 

2. В случай, че кандидатът е предприятие - ЕООД, което е регистрирано 

преди 2 год., но в Счетоводния баланс за 2019 акумулира загуба от минали 

години и текуща загуба за 2019 г., счита ли се за предприятие в затруднено 

положение? Счита ли се за допустим кандидат предвид това, че е микро 

предприятие, което съществува по-малко от три години. 

 

3. Приложение 3 - Административен договор следва ли да бъде попълван 

от Кандидата? В образеца на договора няма посочено място, където да се 

попълват данните на кандидата. 

 

 

4. Допустим разход ли е възнаграждението за положен личен труд от 

собственик на дружеството? 

 

 

5. Оборотът е различен от нетни приходи за продажби - следва да се 

посочва в Раздел III. стойността на реализираните продажби само през 

месец април 2020 или общия оборот? 

 

 

С уважение, 

1. Посоченият във Вашето запитване заем не се счита за помощ за 

оздравяване.  

2. В Условията за кандидатстване (т. 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите) е даден конкретен пример, който да подпомогне кандидатите 

да определят дали дадено предприятие е в затруднено положение или не. 

Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено 

положение, когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, т. IV 

„Резерви“, т. V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и т. VI 

„Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, 

описани в Счетоводния баланс, е отрицателна стойност, която надвишава 

50% от сумата на т. I „Записан капитал“ и т. II „Премии от емисии“ от 

раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс.  

3. В Приложение 3 - Административен договор не се попълват никакви 

данни от кандидата, катп същият трябва да е подписан с КЕП (чрез 

attached signature – файл и подпис в един документ) от лицето/лицата с 

право да представлява/т кандидата или от упълномощено лице и прикачен 

в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от 

няколко физически лица, административният договор се подписва от всяко 

от тях.4. За да са допустими разходите за възнаграждения, вкл. тези за 

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, за същите 

следва да са налице разходооправдателни документи (фиш или ведомост) 

и платежни документи, които да са осчетоводени като разход на 

предприятието.  

5.  Видно от самото уточнение в скобите след оборот, под стойност на 

оборота се има предвид стойност на нетните приходи от продажби за 

месец април 2020 г. (в лева). 
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151.  13.05.2020 г. Здравейте,  

Във връзка с процедурата имам следния въпрос: 

 

Допустими ли са разходите за възнаграждение на управител по договор за 

контрол и управление, когато фирмата е одобрена да получи финансиране 

на разходите  за персонала, които са на трудов договор по схемата 60/40, 

но не е кандидатствала и няма да получи помощ за възнаграждението на 

управителя? 

 

Поздрави, 

В случай, че сте получили публично финансиране за персонал през 

периода на допустимост на разходите (включително и разходи за 

изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 

55/30.03.2020 г.), то разходите за персонал по настоящата процедура са 

недопустими, независимо дали служителите са наети на трудов договор 

или договор за управление. 

 

152.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

1. В Указанията е казано: «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» 

В този срок ли трябва да са извършени всички разходи, или както е 

посочено допустими за финансиране са и разходи, направени след 1.2.20, 

въпреки че са преди датата на подписване на договора? Т.е. ако договорът 

е от 20.5. до 20.8., признават ли се разходи от 10.2.20? 

 

2. Какво представлява „ПРОФИЛ ЗА ДОСТЪП НА РЪКОВОДИТЕЛ 

НА БЕНЕФИЦИЕНТА ДО ИСУН 2020“, след като за да се 

подадат документите, фирмата вече трябва да има такъв? 

 

Благодаря! 

 

1. Разходите по процедурата (вкл. разходи за възнаграждения и 

разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) са 

допустими, в случай че бъдат извършени след 01.02.2020 г.  и до крайната 

дата на изпълнение на проекта. 

Ако разходите обхващат и период, различен от периода на допустимост на 

разходите, посочените разходи няма да се считат за допустими. 

2. Профилът за достъп до ИСУН 2020 (съгласно посоченото в Приложение 

2.1.) е различен от профила, който се създава в ИСУН 2020 за целите на 

подаване на проектно предложение.  Профилът за достъп до ИСУН 2020 е 

необходим за целите на изпълнение на проекта. 

В случай че кореспонденцията по време на изпълнение на проекта ще се 

осъществява от ръководителя на бенефициента следва да попълните 

раздел 4 на Приложение 2.1 „Декларация, че кандидатът е запознат с 

Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение“, а в случай, че 

кореспонденцията ще се осъществява от упълномощено лице, приложим е 

раздел 5 на декларацията.  

153.  13.05.2020 г. Здравейте, 

 

моля за разяснение по повод условията за кандидатстване по процедурата 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19. 

По процедурата няма заложено изискване, ако предприятие е получило 

публична подкрепа, да не може да кандидатства по настоящата процедура. 

Обръщаме внимание, че по процедурата са недопустими разходи за 

персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за 
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Ние сме дентална клиника и преди няколко седмици получихме по силата 

на сключен с НЗОК анекс заплащане за работа при неблагоприятни 

условия, свързани с обявената епидемична обстановка. Това се случи 

преди да бъде обявена възможността микро и малки предприятия да 

кандидатстват за подкрепа за оборотни средства по европейска програма, 

което би било от решаващо значение за запазване на дейността на 

клиниката, а също и за запазване на работните места на наетия персонал. 

 

При това положение допустимо ли е да кандидатстваме по посочената по-

горе процедура по ОПИК, като се има предвид т. 3 от Приложение 2.1 

(Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и с 

условията за изпълнение), а именно: Декларирам, че дейностите по 

проектното предложение не са финансирани по друг проект, програма 

или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния 

бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.  

 

Ще бъдем благодарни за своевременен отговор. 

 

Успешен ден, 

персонал през периода на допустимост на разходите. 

При установяване на двойно финансиране, получената безвъзмездна 

помощ подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва. 

 

154.  13.05.2020 г. Уважаеми дами и господа,  

 

Бихте ли ми казали дали е възможно формулярът за кандидатстване да 

бъде подписан с електронен подпис на друга фирма с предоставено 

пълномощно? Благодаря предварително! Успешна работа! 

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като 

може да се подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице 

с право да представлява кандидата или упълномощено от него лице. В 

случаите, когато за целта се използва упълномощено лице към проектното 

предложение следва да се приложи изрично   – попълнено по образец 

(Приложение 3.1.), подписано на хартия от официалния представител на 

кандидата и сканирано, а в случай че кандидатът се представлява заедно 

от няколко физически лица, изричното пълномощно се подписва на хартия 

от всички от тях, сканира се и се прикачва в ИСУН 2020. 

Във връзка с отговори на Въпроси №74.1 и №81, касаещи възможността 

кандидатите да  упълномощят юридическо лице за подаване на проектното 

предложение и за подписване на АДБФП (посредством Приложение 3.1), 

бихме искали да информираме потенциалните кандидати по процедурата, 

че УО на ОПИК ще счита за допустим и описания в запитването подход, 

като в този случай изрично упълномощено следва да е съответното 
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юридическо лице, а използваният КЕП трябва да е с титуляр 

упълномощеното юридическо лице, като автор на подписа в този случай 

следва да е официалния представител на упълномощеното юридическо 

лице. 

155.  13.05.2020 г. Уважаеми/а г-н/г-жо, 

 

Имам следните три въпроси по процедура BG16RFOP002-2.073: 

 

1. Бихте ли разяснили т. 12 под линия от страница 17 от Условията за 

кандидатстване и изпълнение? 

2. Подаването на годишна данъчна декларация за 2019 г. към НАП ще 

образува текущи задължения (данък печалба). Те ще бъдат ли включени 

към неплатените задължения към НАП (максимално допустимият 1% от 

годишния общ оборот)? 

3. Разходите за наем допустими разходи ли са? 

 

Благодаря Ви предварително за отговорите! 

 

С уважение, 

1. Във връзка с попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 

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

(Приложение 1), обръщаме внимание, че в т. 2 от Декларацията 

кандидатите следва да посочат данните за последната приключила 

финансова година (наречена в ЗМСП „предходна финансова 

година”), т.е. годината, за която имат цялостен приключен 

финансов отчет.  

Източник на данните са годишните финансови отчети или 

консолидираните финансови отчети. 

В случай че декларирате обстоятелства въз основа на данни за 2018 г. 

проверяващият екип ще счита, че финансовите отчети за 2019 г. на 

кандидата не са утвърдени. 

2. УО на ОПИК ще извършва служебна проверка относно 

наличието/липсата на задължения на предприятието-кандидат към 

Националната агенция за приходите, като наличието на неплатен 

корпоративен данък за 2019-та финансова година няма да е 

предпоставка за отстраняване на кандидатите по настоящата 

процедура. 

3. Разходите за наем са допустим разход по процедурата. 

156.  13.05.2020 г. Здравейте, 

Еднин от критериите за подаване на проектно предложение е" 

"Документ, издаден от органите на Изпълнителна агенция "Главна 

инспекция по труда", във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП.", 

но не ми стана ясно трябва ли да го прилагаме като прикачен документ, 

или ще се проверява по служебен път ? 

 

Управляващият орган ще набави по служебен път издаваните от органите 

на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" документи, във 

връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.  
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Благодаря предварително! 

157.  13.05.2020 г. Здравейте, 

имам профил в ИСУН 2020 на физическо лице със съответните данни към 

профила, 

мога ли чрез този профил да подавам проектни предложения за различни 

фирми (юридически лица) с управител същото лице на което е профила 

или трябва да създам различни профили. 

 

Предварително благодаря. 

Запитването Ви е неясно. 

Проектното предложение е препоръчително да се подава винаги от 

профила на кандидата, не от друг профил, тъй като впоследствие ще бъде 

използван именно този профил за комуникация с Управляващия орган и за 

отстраняване на нередовности във връзка с подаденото проектно 

предложение по време на оценката на проектните предложения. По време 

на етап „Оценка на проектно предложение“ комуникацията с кандидата и 

отстраняването на нередовности по подаденото проектно предложение ще 

се извършват електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от 

който е подаден съответния проект и промени на посочения профил (вкл. 

промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са 

недопустими. 

Възможно е от един профил в ИСУН 2020 да бъдат подадени няколко броя 

проектни предложения. 

158.  13.05.2020 г. Здравейте,  

имам процедурен въпрос по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 за подбор на проекти „Подкрепа на 

микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“.  

Въпрос до Управляващия орган относно:  

Кооперация в затруднено положение по Приложение № 2 т.1 към 

документацията 

Как следва да се определи отрицателния кумулативен резултат от 

натрупани загуби за минали години от трудово-производителна 

кооперация като се има предвид, че: 

1.Съгласно Закона за кооперациите, по своята същност кооперацията не е 

капиталово дружество и няма записан акционерен капитал/ В 

приложението не е взета предвид спецификата на кооперацията като 

юридическо лице/ 

2.В Раздел А “Собствен капитал“ на Счетоводния баланс т. I „Записан 

капитал“ е записан дяловия капитал , който се състои от дяловите вноски 

на член-кооператорите 

По отношение на предприятия, които не са капиталови, за да е налице 

затруднено положение трябва да е има процедура по ликвидация или 

несъстоятелност. 
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159.  13.05.2020 г. Здравейте, интересува ме по мярката за безвъзмездно финансиране, която 

стартира утре може ли да участва медицинска лаборатория, която която за 

месеците март и април е подпомагане от РЗОК. 

Благодаря! 

По процедурата няма заложено изискване, ако предприятие е получило 

публична подкрепа, да не може да кандидатства по настоящата процедура. 

Обръщаме внимание, че по процедурата са недопустими разходи за 

персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за 

персонал през периода на допустимост на разходите. 

При установяване на двойно финансиране, получената безвъзмездна 

помощ подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва. 

160.  13.05.2020 г. Привет! 
Информацията по този въпрос достига до нас по няколко начина, за това 

моля да отговорите, файловете от вашият подготвен пакет, които ще 

подаваме по процедурата от утре как следва да бъдат: 

А. - разпечатани на хартия, подписани и подпечатани с печат, после 

скарани и така прикачени, като се подписва електронно само проектното 

предложение от ИСУН 

или 

Б. - подписани само с електронен подпис файлове във Word, в които сме 

попълнили нашите данни, чек-боскове и т.н. 

Кой вариант е валидният? 

Подробни указания относно начина на подписване и представяне на 

изискуемите документи има включен в т. 24. „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидаттсване. 

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

средните предприятия (Приложение 1); Декларация за финансовите 

данни  (Приложение 2) и Декларация за съгласие данните на кандидата да 

бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 2.2) 

трябва да се подпишат от лице с право да представлява кандидата. В 

случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически 

лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях. 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (Приложение 2.1.) се попълва и подписва от 

всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали 

представляват заедно или поотделно. 

Едната възможност е Декларациите да се датират и подписват на хартиен 

носител от лицата с право да представлява кандидата и да се приложат в 

ИСУН 2020. 

Другата опция за кандидатите е Декларациите да бъдат подписани и с 

валиден КЕП от лицата с право да представляват кандидата и прикачени в 

ИСУН 2020. В случай че е възприет този подход, следва декларациите да 

бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached 

signature – файл и подпис в един документ.  
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В случаите на упълномощаване следва да се приложи изрично 

пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ (приложение 3.1.) като същото се попълва по образец, датира и 

подписва на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата. 

Възможност за подписване с КЕП на изричното пълномощно няма, защото 

същото следва да бъде собственоръчно подписано. 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата (Приложение 3) е допустимо да се подписва 

единствено с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата 

или от упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020. В случаите, когато 

кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 

административният договор се подписва от всяко от тях. 

Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на 

локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в един 

документ.     

161.  13.05.2020 г. Здравейте, 

Имам въпроси за подписването с КЕП на  прикачените файлове. 

Относно указанията "Декларациите по букви а/, б/, б1/ и б2/ могат да бъдат 

подписани с валиден КЕП от лицата с право да представлява кандидата и 

прикачени в ИСУН 2020. В случай, че е възприет този подход, следва 

декларациите да бъдат подписани с валиден КЕП на локалния 

компютър чрез attached signature – файл и подпис в един документ" 

1. В самиите  pdf документи, в самото им съдържание, следва ли да са 

подписан с КЕП по начина по-долу, или е достатъчно да е изпълнено 

чрез attached signature – файл и подпис в един документ? 

В случай че изберете да подпишете всички приложения към формуляра за 

кандидатстване с КЕП, форматът на файла, който следва да бъде пописан с 

КЕП, може да се запази или промени в .pdf формат. 

Обръщаме внимание, че за разлика от формуляра за кандидатстване (който 

следва да бъде подписан с detached signature и разширение на генерирания 

файл .p7s) приложенията към него, които са подписани с КЕП, следва да 

са с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached signature – файл и 

подпис в един документ. 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата (Приложение 3) е допустимо да се подписва 

единствено с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата 

или от упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020. В случаите, когато 

кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 

административният договор се подписва от всяко от тях. 

Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на 

локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в един 
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2.  Същото и за doc. документите/ в word/, могат ли да се конвертират в 

pdf, след което се подпишат с КЕП и изпратени чрез attached signature – 

файл и подпис в един документ? 

3. Административният договор e в pdf,   т.е.  кандидата следва 

единствено да се подпише и това е? 

Благодаря предварително. 

документ.    

162.  13.05.2020 г. Здравейте,  

не става ясно при ООД дали трябва приложенията и декларациите да се 

попълват в два екземпляра за двамата собственика поотделно или в една 

декларация да се попълват и двете имена?  

Другият въпрос е за упълномощаването кое от двете точки да се зачеркне 

При представителство заедно и поотделно декларациите по образец, които 

се подават с формуляра за кандидатстване (с изключение на приложение 

2.1.) е достатъчно да са подписани от едно от лицата с право да 

представляват кандидата.  
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след като и двете според мен са валидни за подаване на искането за 

помощта?  

Последният въпрос е кой подписва административния договор- 

представляващия или упълномощеното лице? 

Благодаря предварително! 

Декларацията, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (приложение 2.1.) се попълва и подписва от 

всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали се 

представляват заедно или поотделно.  

По отношение на подписването на тази декларация от отделните лица с 

право да представляват кандидата има два варианта: 

Вариант 1: Всички лица с право да представляват кандидата включват 

своите данни в началото на декларацията и същата се подписва от всички 

тях. 

Вариант 2: Всяко лице с право да представлява кандидата подписва 

декларацията с идентично съдържание като разликата между отделните 

декларации е единствено в личните данни на представляващия в началото 

на документа. 

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата при представителство заедно и поотделно може да 

бъде подписан с КЕП само от едно от лицата с право да представлява 

кандидата.  В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от 

няколко физически лица, административният договор се подписва от всяко 

от тях. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко 

физически лица, административният договор се подписва от всяко от тях. 

Ако се ползва възможността за упълномощаване Административният 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедурата може да бъде подписан с КЕП от упълномощеното лице. 

В случай на упълномощаване изричното пълномощно се попълва по 

образец, датира и подписва на хартиен носител от лице с право да 

представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява 

заедно от няколко физически лица, се попълват данните и пълномощното 

се подписва от всяко от тях.  

Ако представителството е заедно и поотделно, пълномощното може да е 
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подписано от само едно от лицата с право да представляват кандидата. 

Ако кандидатът е решил да даде пълномощно и за двете хипотези, 

предвидени в образеца на пълномощно (приложение 3.1.), то тогава не се 

зачерква нито една от двете възможности. В случай, че ще е налице 

упълномощаване само по отношение на едната от двете хипотези, 

неприложимата се зачерква. 

163.  13.05.2020 г. Здарвейте,  

Във връзка с допустимите разходи, посочени в Ръководството за 

кандидатстване, моля да ни отговорите на следните въпроси: 

1. Счита ли се гаражданския договор с трето лице - физическо лице (за 

извършване на определена работа, свързана с дейността на фирмата) за 

външна услуга? 

2. Когато една фирма има търговска дейност (магазин), счита ли се за 

допустим разход по процедурата закупуването на стоки, предлагани в този 

магазин. 

 

3. Може ли да кандидатстват фирми от сектор Автомобилен транспорт? 

4. Може ли да кандидатстват фирми със 100% държавен капитал с 

принципал Министерство на икономиката? 

 

Благодаря предварително. 

1.  Разходите на лица за извършване на определен вид дейност/услуга по 

силата на сключен граждански договор представляват разходи за външни 

услуги по смисъла на настоящата процедура. . 

2. Разходи за стоки не попадат в обхвата на допустимите разходи по 

процедурата. 

3. Условията за кандидатстване не съдържат изрично ограничение, 

предприятия по посочения от Вас сектор да са недопустими за подкрепа 

по процедурата. 

4. 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 гласовете в общото събрание се 

контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или 

повече държавни органи или други органи на местното самоуправление. 

При определяне на категорията на предприятие с общинска собственост 

следва да имате предвид, че съгласно чл. 4, ал. 4, т. 6 от ЗМСП, едно 

предприятие се смята за независимо и в случаите, когато негови 

предприятия партньори са общини с брой на жителите под 5000 души и с 

годишен бюджет, който не превишава 19 000 000 лв. 

164.  13.05.2020 г. Здравейте, 

Пълномощното /приложение 3.1./ трябва ли да има нотариална заверка? 

Благодаря! 

По настоящата процедура не се изисква нотариална заверка на 

пълномощното. 
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165.  13.05.2020 г. Здравейте, 

 

Моля за разяснение за разяснение по  процедурата за подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19“ по следния въпрос във връзка със следния текст от Условията за 

кандидатстване: 

 

„11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите: 

.... 

к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището 

на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани 

с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените 

дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на 

сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година или повече от 50 000 лв.;“ 

 

Моля за разяснение дали в „размерът на неплатените дължими данъци 

или социално-осигурителни вноски“ се включва и корпоративния данък 

за 2019 г., за който крайният срок за плащане е 30 юни? И размерът на 

дължимите данъци и осигуровки към коя (до коя) дата се взема предвид – 

към 13 март, когато бе обявено извънредното положение или към датата 

на подаването на документите за кандидатстване по проекта? 

Това е важно за да можем да изчислим колко е 1 % от дължимите данъци и 

социално осигурителни вноски и съответно дали отговаряме на условията. 

 

Благодарим предварително за вашия отговор. 

УО на ОПИК ще извършва служебна проверка относно наличието/липсата 

на задължения на предприятието-кандидат към Националната агенция за 

приходите, като наличието на неплатен корпоративен данък за 2019-та 

финансова година няма да е предпоставка за отстраняване на кандидатите 

по настоящата процедура, тъй като не влиза в калкулацитята на сумата на 

задълженията. 

Проверката по отношение на посоченото обстоятелство се проверява към 

момента на извършване на оценката на проектните предложения. 

Кандидат, за който се установи, че има задължения повече от 1 на сто от 

сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 

година или повече от 50 000 лв. има право да представи доказателства, че 

е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност. За тази цел до 

кандадата ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност. 

Кандидатът може да представи следните документи: документ за 

извършено плащане в посочения размер, придружен от ново 

удостоверение или споразумение, 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. 

166.  13.05.2020 г. Здравейте, 

В указанията т. 6 от клипа в  You tube при прикачване на файловете ( 

Декларации, Договор и др.) е показано, че се прикачват ЕЛЕКТРОННО 

ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ. Това означава ли, че всеки файл 

предварително трябва да се подпише с КЕП, и да се прикачат файлове във 

формат Acrobat reader и подписа във формат .P7s.  

Какво имате предвид под "ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ" 

Описаният в запитването начин на подаване на документи е допустим, 

като е възможно да документите да бъдат разписани на хартиен носител, 

сканирани и прикачени в системата (обстоятелството, че т.6 е озаглавена „ 
ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ“ не е пречка за това). 

Изискванията по отношение на изискуемите документи са детайлно 



 

    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-2.073  

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ 

 
 
 

39 
 

Благодаря Ви предварително! описани в т.24 от Условията за кандидатстване. 

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

средните предприятия (Приложение 1); Декларация за финансовите данни  

(Приложение 2) и Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат 

предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 2.2) трябва да 

се подпишат от лице с право да представлява кандидата. В случаите, 

когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се 

попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях. 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (Приложение 2.1.) се попълва и подписва от 

всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали 

представляват заедно или поотделно. 

Едната възможност е Декларациите да се датират и подписват на хартиен 

носител от лицата с право да представлява кандидата и да се приложат в 

ИСУН 2020. 

Другата опция за кандидатите е Декларациите да бъдат подписани и с 

валиден КЕП от лицата с право да представлява кандидата и прикачени в 

ИСУН 2020. В случай че е възприет този подход, следва декларациите да 

бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached 

signature – файл и подпис в един документ. 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата (Приложение 3) е допустимо да се подписва 

единствено с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата 

или от упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020. В случаите, когато 

кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 

административният договор се подписва от всяко от тях. 

Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на 

локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в един 

документ.          

167.  13.05.2020 г. Здравейте, Критериите за допустимост на кандидатите са детайлно описани в т.11.1 и 
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Фирма със седалище в гр. Божурище, обл. София и адрес на управление в  

гр. София има ли право да кандидатства по програма BG16RFOP002-2.073  

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите  

последствия от пандемията COVID-19"? 

т.11.2 от Условията за кандидатстване. 

168.  13.05.2020 г. Здравейте! 

 

Моят въпрос е свързан с квалифицирания електронен подпис, с който 

трябва да се подпише проектното предложение от  лицето, 

представляващо кандидата. Управителят е и собственик на фирмата. Той е 

лицето, представляващо фирмата. Какви реквизити трябва да съдържа 

квалифицирания електронен подпис според Вашите изисквания – трябва 

да има названието на фирмата, ЕИК и имената на управителя или трябва 

да бъде персонален електронен подпис съдържащ трите имена на 

управителя и ЕГН? 

 

 

Благодаря предварително за Вашия отговор! 

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се 

подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да 

представлява кандидата (а не от съдружник в предприятието-кандидат)  

или упълномощено от него лице. В случаите, когато кандидатът се 

представлява само заедно от няколко физически лица, проектното 

предложение се подписва от всяко от тях при подаването. 

За целите на настоящите Условия под „лице с право да представлява 

кандидата“ следва да се разбира официален представител на 

предприятието. 

Валиден КЕП към датата на кандидатстване е КЕП с титуляр и автор - 

физическото лице, което е официален  представител на кандидата или 

КЕП с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този 

случай следва да е официалния представител на предприятието-кандидат. 

169.  13.05.2020 г. В Декларация за финансови данни (Приложение 2) в раздел ІІІ , в колоната 

на нетните приходи от продажби, каква сума следва да посочим - тази 

която съответства на сумата в данъчната декларация за 2019 год. 

или  сумата на среден месечен оборот ( сума от ГДД / 12)  

Предварително Ви благодаря 

В  Декларация за финансови данни (Приложение 2) в раздел ІІІ следва да 

се посочи общата сума за 2019 г. Нетни приходи за продажби, посочени в 

Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, 

шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“) или Годишната данъчна 

декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 

2-30011 „Нетни приходи от продажби“). 

УО на ОПИК ще извършва изчислението на средно месечния оборот. 

170.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

Интересуват ме следните въпроси за „Подкрепа на микро и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“. 

 

1. Приложение 1 - може ли да бъде попълнено на компютър, след което да 

1.  И двата варианта: 

- Приложение 1 да бъде попълнено на компютър, след което да бъде 

разпечатано и датирано и подписано ръчно; 

-  Приложение 1 да е изцяло на компютър и подписано с валиден КЕП 



 

    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-2.073  

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ 

 
 
 

41 
 

бъде разпечатано и датирано и подписано ръчно? Или трябва да е изцяло 

на компютър и подписано с валиден КЕП? 

 

2. Приложения 2, 2.1 и 2.2 трябва ли да бъдат предварително подписани с 

валиден КЕП или е достатъчно да се попълнят на ръка, сканират и 

прикачат? 

 

3. В приложение 2, т.2, местата, на които няма да има попълване с цифра 0 

ли се отбелязват или се оставят празни? 

 

4. Изчисляването на 10% от нетните приходи за 2019 г. до стотинка ли 

трябва да бъде? Примерно ако сумата е 35 532 каква сума се записва в 

системата след това? 

Хубава и усмихната вечер! Благодаря предварително! 

са допустими. 

2. И двата варианта: 

-  Приложения 2, 2.1 и 2.2 да бъдат предварително подписани с валиден 

КЕП  

-  Приложения 2, 2.1 и 2.2  да се попълнят на ръка, сканират и прикачат; 

са допустими. 

3. Препоръчително е във всички цифрови полета в Приложение 2, където 

кандидатите няма какво да попълнят – да бъде посочена 0. 

4. При описаната в запитването хипотеза допустимо е да посочите в т.4 

„Бюджет“ стойност по-малка или равна на 3553,20 лв. 

171.  13.05.2020 г. Здравейте,  

Дружеството ни е ООД, което представляваме заедно и поотделно.  

Въпросът ми е когато подписваме с КЕП самото проектно предложение 

(този файл с разширение .isun) трябва всеки от двамата управители да 

подпише отделен файл и да качим двата подписани с КЕП файла на всеки 

от управителите в системата, нали? 

Или има опция и двамата да подпишем един и същ .isun файл и да го 

качим така? 

 

Благодаря ви предварително за информацията: 

В случай че двамата управители представляват заедно и поотделно е 

достатъчно проектното предложение да бъде подписано от единия от 

двамата управители. Технически възможно е проектното предложение – 

файлът .isun – да бъде подисан и от повече от едно лице с валиден КЕП, но 

това не е необходимо в описаната в запитването хипотеза. 

Следва да имате предвид, че  Декларация, че кандидатът е запознат с 

Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 

2.1.) се попълва и подписва от всички лица с право да представляват 

кандидата, независимо дали представляват заедно или поотделно. 

172.  13.05.2020 г. Здравейте! 

 

Имам микро бизнес, чийто оборот за 2019 година е малко над 16 хил. лв. 

Бизнесът е ЕООД, като аз съм единственият нает в него и съм управител – 

предоставям маркетинг услуги. В резултат от кризата около COVID-19, 

месечният ми оборот падна значително: 

 

Февруари – 2 146 лв (преди да започне всичко) 

Март – 1328 лв 

Април – 821 лв 

Едно от изискванията по отношение на допустимостта на кандидатите по 

процедурата е предприятията да са с отчетени поне 30 000 лв. „нетни 

приходи от продажби“ в Годишната данъчна декларация за 2019 г.. За 

съжаление, това означава, че визираното в запитването предприятие е 

недопустим кандидат по настоящата процедура. 

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се 

подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да 

представлява кандидата  или упълномощено от него лице. В случаите, 

когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически 
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А за май не очаквам повече от 400 лв 

 

В случая спадовете са доста над 20% (някъде видях, че това е едно от 

изискванията). Аз подходящ кандидат ли съм за тази програма или тя по-

скоро е за друг тип бизнеси? И ако мога, за каква сума мога да 

кандидатствам? 

 

Също така нямам Квалифициран електронен подпис (КЕП), а виждам, че 

кандидастването може да стане единствено с такъв. Предполагам ако мога 

да кандидатствам, трябва да си набавя такъв в най-кратки срокове? 

лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при 

подаването. 

За целите на настоящите Условия под „лице с право да представлява 

кандидата“ следва да се разбира официален представител на 

предприятието. 

Валиден КЕП към датата на кандидатстване е КЕП с титуляр и автор - 

физическото лице, което е официален  представител на кандидата или 

КЕП с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този 

случай следва да е официалния представител на предприятието-кандидат 

173.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

Интересураме се какъв е точният начин за подписване електронно на 

документите (декларациите), които трябва да приложим към проектното 

си предложение за covid19 помощите за малки/микро фирми. 

 

Дали се изисква convert to pdf > sign през PDF-a, или трябва да подпишем 

самият файл с "Attached signature" чрез менюто на нашия Infonotary 

софтуер? 

При втория случай не виждам как файловете ще бъдат прочетени и се 

притеснявам да не ни отстранят, заради такава техническа грешка. 

 

Благодаря предварително! 

Съгласно Условията за кандидатстване приложимите документи трябва да 

се подписават с валиден КЕП чрез attached signature – файл и подпис в 

един документ.  

Условията за кандидатстване несъдържат изискване декларациите да се 

конвертират в .pdf, като е допустимо да се подпишат с КЕП както в .word, 

така и в .pdf формат. 

174.  13.05.2020 г. Здравейте, 

 

Във връзка с изискването, Административен договор да бъде подписан с 

КЕП и файл и подпис да бъдат в едно, моля, да потвърдите дали този 

документ е празвилно разписан и може да бъде прикачен (файл 

„ПРОБНО“). 

Моля, да уточните как да принтираме на хартиен носител файл 

„Prilojenie_2.1_Declaracia uslovia.doc“, тъй като при принтиране 

документът изглежда така „Untitled” 

Настоящата рубриак въпроси и отговори има цел да дава разяснения 

относно неясноти в Условията за кандидатстване. Проверката на 

проектните предложения, вкл. на приложимите документи, може да бъде 

извършвана единствено от Оценителната комисия, която ще разглежда 

проектните предложения по процедурата. 

175.  13.05.2020 г. Здравейте,  

Имам следните въпроси във връзка с процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

1.  Следва да имате предвид, че са недопустими разходи  за персонал (за 

целият период на проекта) при кандидати, които са получили публично 

финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите 
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икономическите последствия от пандемията COVID-19": 

1) От документацията става ясно, че са недопустими разходи за 

възнаграждения и здравни и осигурителни вноски при кандидати, които са 

получили публично финансиране за такива, включително разходи за 

изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС 

№55/30.03.2020 г.), разходи по схема за заетост по 

чл.51, ал.1 от ЗНЗ, разходи за възнаграждения в предприятия, използващи 

средства за възнаграждения и осигурителни вноски по операции на 

ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др. Но 

моля за Вашите разяснения разходи за възнаграждения и здравни и 

осигурителни вноски при кандидати, които са получили публично 

финансиране за такива за периода 13.03-13.05.2020 г. по ПМС 

№55/30.03.2020 г., допустими ли са по настоящата процедура за 

периода 01.02.-13.03.2020 г., както и за периода 13.05.-до края на 

изпълнение на АДБФП по процедурата? Или получаването 

на  публично финансиране за разходи за персонал дори еднократно през 

периода 01.02.2020 - до края на изпълнение на АДБФП по процедурата 

означава, че този тип разход не може да бъде финансиран за останалия 

период по настоящата процедура? 

2) От документацията става ясно, че са допустими разходи за 

персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и 

здравни вноски за сметка на работодателя), както и че размерът на 

разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на 

работодателя) по отношение на възнагражение по договор за управление 

не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно. Но моля за Вашите 

разяснения разходи за възнаграждения за самоосигуряващи се лица 

(СОЛ) за личен труд допустими ли са по настоящата процедура? 
 

Благодаря Ви за отделеното време!  

 

С уважение, 

(Включително разходи за изплащане на компенсации за запазване на 

заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г.), разходи по схема за заетост 

по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, разходи за възнаграждения в предприятия, 

използващи средства за възнаграждения и осигурителни вноски по 

операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни и неактивни 

лица и др. 

2. За да са допустими разходите за възнаграждения, вкл. тези за 

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, за същите 

следва да са налице разходооправдателни документи (фиш или ведомост) 

и платежни документи, които да са осчетоводени като разход на 

предприятието.  

 

176.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

във връзка с условията за кандидатстване по процедура  

BG16RFOP002-2.073  

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

УО на ОПИК ще извършва служебна проверка относно наличието/липсата 

на задължения на предприятието-кандидат към Националната агенция за 

приходите, като наличието на неплатен корпоративен данък за 2019-та 

финансова година няма да е предпоставка за отстраняване на кандидатите 

по настоящата процедура, тъй като не влиза в калкулацитята на сумата на 
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във връзка с точка 11.2 к) имат задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 

към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични 

задължения, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен 

орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-

осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ 

оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 

лв.; 

 

Имаме следното запитване:  

Във връзка с изискването за допустимост на публичните задълженията до 

1% от общия оборот:  

В изчисляването на 1% от публичните задължения влизат ли и тези, за 

които крайния срок /падеж/ за плащане не е настъпил? 

 

Например при наличие на задължения с просрочен падеж и корпоративен 

данък със срок за плащане 30.06.2020г., в изчислението допустимата сума 

на задълженията от 1% ще се включи ли като база корпоративния данък? 

 

Също така към коя дата следва задълженията да са в допустими граници: 

към датата на кандидатстване или датата на разглеждане на 

проектопредложението? Бихме ли имали проблем ако към датата на 

подаване на заявлението има налични задължения, но те бъдат платени в 

рамките на няколко дни? 

задълженията. 

Проверката по отношение на посоченото обстоятелство се проверява към 

момента на извършване на оценката на проектните предложения. 

Кандидат, за който се установи, че има задължения повече от 1 на сто от 

сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 

година или повече от 50 000 лв. има право да представи доказателства, че 

е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност. За тази цел до 

кандадата ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност. 

Кандидатът може да представи следните документи: документ за 

извършено плащане в посочения размер, придружен от ново 

удостоверение или споразумение, 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. 

 

177.  13.05.2020 г. Уважаеми дами/господа, 

Във връзка с обявена от УО на ОПИК процедура за подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19 и публикувани Условия за кандидатстване и изпълнение, имам 

следният въпрос: 

В т.24 от Условията - Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване, пише, цитирам: 

„Декларациите по букви а/, б/, б1/ и б2/ се датират и подписват на хартиен 

носител от лицата с право да представлява кандидата и се прилагат в 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (Приложение 2.1.) се попълва и подписва от 

всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали 

представляват заедно или поотделно. Изискването (исписано с удебелен 

текст) важи само за Прилжоение 2.1. 

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

средните предприятия (Приложение 1); Декларация за финансовите данни  

(Приложение 2) и Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат 
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ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от 

няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се 

подписват от всяко от тях.“ 

Като за Декларацията по б1) изрично е написано „Декларация се попълва 

и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, 

независимо дали представляват заедно или поотделно.“ 

Важи ли това условие и за останалите декларации? Т.е. ако предприятието 

се представлява „заедно и поотделно“ (а не само „заедно“), има ли 

необходимост всички лица с право да представляват кандидата да 

попълват и подписват всички изискуеми декларации? 

Благодаря! 

 

Поздрави, 

предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 2.2) е 

достатъчно да се подпишат от едно лице с право да представлява 

кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от 

няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се 

подписват от всяко от тях. 

 

178.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

Съгласно публикуваният видео материал с инструкции за подаване на 

електронен формуляр по процедура BG16RFOP002-2.073, времеви период 

около 3-та минута (3:20) е визуализирано качване на файлове с цитат 

“електронно подписани документи. Същевременно не е изяснено по каква 

схема се очаква те да бъдат подписани, а в демонстрацията се качва .PDF: 

 

 

Възможно е документите да бъдат разписани на хартиен носител, 

сканирани и прикачени в системата (обстоятелството, че т.6 е озаглавена „ 

ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ“ не е пречка за това). 

Изискванията по отношение на изискуемите документи са детайлно 

описани в т.24 от Условията за кандидатстване. 

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

средните предприятия (Приложение 1); Декларация за финансовите данни  

(Приложение 2) и Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат 

предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 2.2) трябва да 

се подпишат от лице с право да представлява кандидата. В случаите, 

когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се 

попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях. 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (Приложение 2.1.) се попълва и подписва от 

всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали 

представляват заедно или поотделно. 

Едната възможност е Декларациите да се датират и подписват на хартиен 

носител от лицата с право да представлява кандидата и да се приложат в 

ИСУН 2020. 
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Другата опция за кандидатите е Декларациите да бъдат подписани и с 

валиден КЕП от лицата с право да представлява кандидата и прикачени в 

ИСУН 2020. В случай че е възприет този подход, следва декларациите да 

бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached 

signature – файл и подпис в един документ. 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата (Приложение 3) е допустимо да се подписва 

единствено с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата 

или от упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020. В случаите, когато 

кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 

административният договор се подписва от всяко от тях. 

Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на 

локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в един 

документ.          

179.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

Съгласно публикуваният видео материал с инструкции за подаване на 

електронен формуляр по процедура BG16RFOP002-2.073, времеви период 

около 3-та минута (3:20) е визуализирано качване на файлове с цитат 

“електронно подписани документи. Същевременно не е изяснено по каква 

схема се очаква те да бъдат подписани, а в демонстрацията се качва .PDF: 

 

 

 

Възможно е документите да бъдат разписани на хартиен носител, 

сканирани и прикачени в системата (обстоятелството, че т.6 е озаглавена „ 

ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ“ не е пречка за това). 

Изискванията по отношение на изискуемите документи са детайлно 

описани в т.24 от Условията за кандидатстване. 

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

средните предприятия (Приложение 1); Декларация за финансовите данни  

(Приложение 2) и Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат 

предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 2.2) трябва да 

се подпишат от лице с право да представлява кандидата. В случаите, 

когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се 

попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях. 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (Приложение 2.1.) се попълва и подписва от 

всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали 

представляват заедно или поотделно. 
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и няма опция за качване на подпис (.p7s) отделно, както е посочено в  

 

“Ръководство за работа със системата” 

(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Manual) 

 

видео ръководства (https://files2020.government.bg/f72226dc-477a-4f87-

b7ca-

860e4ef3b5a7?access_token=HRF4NFe12u_EOLh_xsJIacAnWmkFV5IiDg531

wBPOqrlKqrm8NGLWB3F8GYeUDB77VUdLTTKPZgthe_y-

XgX1F8JmDO13NnpUmDGvzK3dMdsBr1u76yZqEPz6VdtFfMz2dhJ9DXq1h

Едната възможност е Декларациите да се датират и подписват на хартиен 

носител от лицата с право да представлява кандидата и да се приложат в 

ИСУН 2020. 

Другата опция за кандидатите е Декларациите да бъдат подписани и с 

валиден КЕП от лицата с право да представлява кандидата и прикачени в 

ИСУН 2020. В случай че е възприет този подход, следва декларациите да 

бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached 

signature – файл и подпис в един документ. 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата (Приложение 3) е допустимо да се подписва 

единствено с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата 

или от упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020. В случаите, когато 

кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 

административният договор се подписва от всяко от тях. 

Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на 

локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в един 

документ.     

По процецедурата не е активна колоната „Електронен подпис“. 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Manual
https://files2020.government.bg/f72226dc-477a-4f87-b7ca-860e4ef3b5a7?access_token=HRF4NFe12u_EOLh_xsJIacAnWmkFV5IiDg531wBPOqrlKqrm8NGLWB3F8GYeUDB77VUdLTTKPZgthe_y-XgX1F8JmDO13NnpUmDGvzK3dMdsBr1u76yZqEPz6VdtFfMz2dhJ9DXq1hMYQGnhZKBrkyf3GjFL1qEDLPdMWG4iXWVpzZYMYMKm_ZC7Ifi-In_17WVjCgEsC2qCekwRvSeSNJITzfxLS-Kge2bwqpaST6RNWBkc2wkI-wKs-jnUvQCvTWg9bG7ofCDS3nIYBpO6wA
https://files2020.government.bg/f72226dc-477a-4f87-b7ca-860e4ef3b5a7?access_token=HRF4NFe12u_EOLh_xsJIacAnWmkFV5IiDg531wBPOqrlKqrm8NGLWB3F8GYeUDB77VUdLTTKPZgthe_y-XgX1F8JmDO13NnpUmDGvzK3dMdsBr1u76yZqEPz6VdtFfMz2dhJ9DXq1hMYQGnhZKBrkyf3GjFL1qEDLPdMWG4iXWVpzZYMYMKm_ZC7Ifi-In_17WVjCgEsC2qCekwRvSeSNJITzfxLS-Kge2bwqpaST6RNWBkc2wkI-wKs-jnUvQCvTWg9bG7ofCDS3nIYBpO6wA
https://files2020.government.bg/f72226dc-477a-4f87-b7ca-860e4ef3b5a7?access_token=HRF4NFe12u_EOLh_xsJIacAnWmkFV5IiDg531wBPOqrlKqrm8NGLWB3F8GYeUDB77VUdLTTKPZgthe_y-XgX1F8JmDO13NnpUmDGvzK3dMdsBr1u76yZqEPz6VdtFfMz2dhJ9DXq1hMYQGnhZKBrkyf3GjFL1qEDLPdMWG4iXWVpzZYMYMKm_ZC7Ifi-In_17WVjCgEsC2qCekwRvSeSNJITzfxLS-Kge2bwqpaST6RNWBkc2wkI-wKs-jnUvQCvTWg9bG7ofCDS3nIYBpO6wA
https://files2020.government.bg/f72226dc-477a-4f87-b7ca-860e4ef3b5a7?access_token=HRF4NFe12u_EOLh_xsJIacAnWmkFV5IiDg531wBPOqrlKqrm8NGLWB3F8GYeUDB77VUdLTTKPZgthe_y-XgX1F8JmDO13NnpUmDGvzK3dMdsBr1u76yZqEPz6VdtFfMz2dhJ9DXq1hMYQGnhZKBrkyf3GjFL1qEDLPdMWG4iXWVpzZYMYMKm_ZC7Ifi-In_17WVjCgEsC2qCekwRvSeSNJITzfxLS-Kge2bwqpaST6RNWBkc2wkI-wKs-jnUvQCvTWg9bG7ofCDS3nIYBpO6wA
https://files2020.government.bg/f72226dc-477a-4f87-b7ca-860e4ef3b5a7?access_token=HRF4NFe12u_EOLh_xsJIacAnWmkFV5IiDg531wBPOqrlKqrm8NGLWB3F8GYeUDB77VUdLTTKPZgthe_y-XgX1F8JmDO13NnpUmDGvzK3dMdsBr1u76yZqEPz6VdtFfMz2dhJ9DXq1hMYQGnhZKBrkyf3GjFL1qEDLPdMWG4iXWVpzZYMYMKm_ZC7Ifi-In_17WVjCgEsC2qCekwRvSeSNJITzfxLS-Kge2bwqpaST6RNWBkc2wkI-wKs-jnUvQCvTWg9bG7ofCDS3nIYBpO6wA
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MYQGnhZKBrkyf3GjFL1qEDLPdMWG4iXWVpzZYMYMKm_ZC7Ifi-

In_17WVjCgEsC2qCekwRvSeSNJITzfxLS-Kge2bwqpaST6RNWBkc2wkI-

wKs-jnUvQCvTWg9bG7ofCDS3nIYBpO6wA)  

 

подаване на проектно предложение 

(https://www.youtube.com/watch?v=pX7nhlxmJAI&t=2s) време около 12-та 

минута: 

https://files2020.government.bg/f72226dc-477a-4f87-b7ca-860e4ef3b5a7?access_token=HRF4NFe12u_EOLh_xsJIacAnWmkFV5IiDg531wBPOqrlKqrm8NGLWB3F8GYeUDB77VUdLTTKPZgthe_y-XgX1F8JmDO13NnpUmDGvzK3dMdsBr1u76yZqEPz6VdtFfMz2dhJ9DXq1hMYQGnhZKBrkyf3GjFL1qEDLPdMWG4iXWVpzZYMYMKm_ZC7Ifi-In_17WVjCgEsC2qCekwRvSeSNJITzfxLS-Kge2bwqpaST6RNWBkc2wkI-wKs-jnUvQCvTWg9bG7ofCDS3nIYBpO6wA
https://files2020.government.bg/f72226dc-477a-4f87-b7ca-860e4ef3b5a7?access_token=HRF4NFe12u_EOLh_xsJIacAnWmkFV5IiDg531wBPOqrlKqrm8NGLWB3F8GYeUDB77VUdLTTKPZgthe_y-XgX1F8JmDO13NnpUmDGvzK3dMdsBr1u76yZqEPz6VdtFfMz2dhJ9DXq1hMYQGnhZKBrkyf3GjFL1qEDLPdMWG4iXWVpzZYMYMKm_ZC7Ifi-In_17WVjCgEsC2qCekwRvSeSNJITzfxLS-Kge2bwqpaST6RNWBkc2wkI-wKs-jnUvQCvTWg9bG7ofCDS3nIYBpO6wA
https://files2020.government.bg/f72226dc-477a-4f87-b7ca-860e4ef3b5a7?access_token=HRF4NFe12u_EOLh_xsJIacAnWmkFV5IiDg531wBPOqrlKqrm8NGLWB3F8GYeUDB77VUdLTTKPZgthe_y-XgX1F8JmDO13NnpUmDGvzK3dMdsBr1u76yZqEPz6VdtFfMz2dhJ9DXq1hMYQGnhZKBrkyf3GjFL1qEDLPdMWG4iXWVpzZYMYMKm_ZC7Ifi-In_17WVjCgEsC2qCekwRvSeSNJITzfxLS-Kge2bwqpaST6RNWBkc2wkI-wKs-jnUvQCvTWg9bG7ofCDS3nIYBpO6wA
https://www.youtube.com/watch?v=pX7nhlxmJAI&t=2s
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Моля да изясните очаква ли се да бъдат електронно подписани 

задължителните документи към предложението и ако е необходимо да 

бъдат подписани, по каква схема. 
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180.  13.05.2020 г. Здравейте!   

Във връзка с   

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19, разходи за: 

1. Покупка на стоки; 

2. Покриване на овърдрафт. 

Признават ли се за разходи по горепосочената програма? 

1. и 2. Разходи за закупуване на стоки и покриване на вноски по овърдрафт 

са недопустими по настоящата процедура. 

 

181.  13.05.2020 г. Уважаеми Експерти, 

Моля за уточнения във връзка с недопустимостта написана в насоките  

 

"3/ Не могат да кандидатстват по процедурата и да получат подкрепа 

предприятия от финансовия сектор." 

 

Това фирми с кой кодове на икономическа дейност са? 

Фирми с КИД 6492  може ли да кандидатства? 

Фирма с КИД6619 може ли да кандидатства? 

 

В точка три не е ясно, моля да уточните, кои са кодовете спрямо НСИ. 

С уважение, 

Предприятия, осъществяващи дейност в посочените кодове са 

предприятия от финансови сектор и са недопустими по процедурата, както 

е посочено в т.11.2, 3/ от Условията за кандидатстване. 

182.  13.05.2020 г. Здравейте, 

 

имам няколко въпроса във връзка с допустимост на определени разходи по   

процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на   

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

 

Допустими ли са следните разходи: 

* направени разходи за самоосигуряващо лице за управителя на фирмата 

* направени разходи свързани с туристически групи пристигнали в   

периода 1 февруари до 20 март 

* направени разходи свързани с анулирани групи през месец март 

 

Благодаря 

1.  В случай, че става въпрос за осигурителни вноски на 

самооосигуряващи се лица внесени от Дружеството и впоследствие  

възстановени от лицата, то същите не са разход на дружеството и са 

недопустими за финансиране по настоящата процедура. 

За да са допустими разходите за възнаграждения, вкл. тези за 

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, за същите 

следва да са налице разходооправдателни документи (фиш или ведомост) 

и платежни документи, които да са осчетоводени като разход на 

предприятието, включително и по силата на договори за управление и 

контрол при спазване на изискванията на Условията за кандидатстване. 

2. Разходите са допустими, в случай че отговарят на изискванията в т. 14.1 

и попадат в посочените в т. 14.2 на Условията за кандидатстване видове: 

- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи; 
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- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); 

- Разходи за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за 

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя). 

3. Посочените от Вас разход за връщане на суми на клиенти по анулирани 

туристически пакети във връзка с пандемията не попада в обхвата на 

допустимите разходи, посочени по-горе. 

 

183.  13.05.2020 г. Здравейте, 

 

Попълвайки приложение 1 - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от Закона за МСП забелязах, че когато ЕИК на търговеца започва с 0 

/нула/, при запис на декларацията нулата изчезва, което прави ЕИК на 

търговеца невалидно. Как да отстраня този проблем?  

 

Поздрави, 

Можете да попълните декларацията на хартия, да я подпишете, сканирате 

и прикачите в ИСУН.  

В случай че представите декларацията по описания начин, Оценителната 

комисия по процедурата няма да санционира това обстоятелство. 

 

184.  13.05.2020 г. Здравейте, 

 

Предвид публикуваните вечерта на 12..05.2002г. Указания за попълване на 

е-формуляр, проложение 7,  на страница 6, т.2 четем Кандидатите следва 

да посочат кода на основната си  икономическа дейност за последната 

година, за която са подали данни пред НСИ. 

Въпроса ми е:  Кой основен КИД ще се взима за меродавен от 

Оценителната комисия - този подаден в годишна данъчна декларация за 

2019г. или този регистриран в НСИ?  

  

Благодаря 

Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектни 

предложения, по критериите, по които се прави оценка на дейността на 

кандидата, ще се извършва служебна проверка от НСИ. 

185.  13.05.2020 г. Добър ден,  

 

Във врзъка с кандидатсване по обявената процедура за „Подкрепа на 

микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19 имам следното съществено 

запитване: 

Имам туроператорска фирма и реално дейността ни е невъзможна в 

Временно преустановяване на дейността в резултат от мерките, 

предприети съгласно Закона за извънредното положение, не се счита за 

основание за отхвърляне на кандидатите, при условие че са изпълнени 

изискванията за допустимост на кандидата по процедурата.  

Няма изискване за прилагане на план за разходи или документ, 

удостоверяващ прекратяване на дейността през месец март.  
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момента, на първа линия от посртрадалите сме, дейността ни е изцяло 

incoming, т.е. клиентите ни са чужденци, пътуващи в България /от Западна 

Европа предимно/ и докато не се отворят границите за свободно 

преминаване няма как да имаме приходи...Заради ситуацията временно 

прекратихме дейност с обявяването на извънредното положение. Ако 

получим тази подкрепа ще имаме възможността отново да отворим врати 

и да изполваме времето за маркетингови дейности, създаване на нови 

продукти, рабопта с партньори и т.н. Реално имаме сериозни постижения и 

планове като фирма, а за 2019 г. сме световен шампион по креативен 

туризъм и 2020 беше ключова за нас и за България като дестинация за 

креативен туризъм..  

Въпросът ми е имаме ли право в момента да кандидатсваме при временно 

прекратена дейност, наложена от извънредното положение? Експерти ме 

посъветваха, че да, но с декларация, че при получаване на субсидията и 

представяне на съответния план за разходи ще възстановим дейността 

си,както и документ, удостоверяващ прекратяване на дейността през месец 

март.  Моля за становище, в зависимост от това дали ще получим подрепа 

зависи и това дали ще може да продължим тази година да работим и 

отново да отворим врати. 

В чл. 3.5.5 на администратвиния договор бенефициетът поема задължение 

да запази дейността си в срок от три месеца след изпълнението на проекта.  

Под запазване на дейността ще се разбира предприятието да не е 

преустановило дейност т.е. да не е закрило дейността си. 

 

186.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

В подготовка за кандидатстване за   

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19 

Установих, че файлът съдържащ административния договор, който 

задължително трябва да е подписан с КЕП, е заключен за подписване, Има 

ли проблем ако го подпиша с “отделен” подпис, както се подписва и 

формулярът за проектно предложение?  

 

Благодаря предварително,  

Файлът, част от пакета документи за кандидатстване, публикуван при 

обявяването на процедурата не е заключен и може да бъде подписан с  

attached signature. 

Моля обърнете вниманние, че Административният договор следва да е 

подписан с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached signature – 

файл и подпис в един документ. 

Подписването на административния договор с „отделен“ подпис (detached 

signature) не е допустимо. 

187.  13.05.2020 г. Здравейте!  

 

Във връзка с предстоящо обявяване на процедурата BG16RFOP002-2.073 - 

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на 14 май 2020 г., 

бихме искали да попитаме: 

1.  Служебна проверка е възможно да бъде извършена по отношение 

на лица, които са родени в България и не са осъждани. В този случай 

не е необходимо да се прилага свидетелство за съдимост. 

Лицата, които са чуждестранни граждани или са осъждани следва да 

приложат валидно Свидетелство за съдимост (издадено не по-рано от 6 
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1. Необходимо ли е прилагане на Свидетелство за съдимост на кандидата 

или ще бъде извършена служебна проверка? 

2. Необходимо ли е прилагане на Удостоверение от НАП за липса на 

задължение на кандидата или ще бъде извършена служебна проверка? 

Благодаря предварително. 

 

С пожелание за хубав ден, оставам 

С уважение, 

месеца преди датата на представянето му). В случай че свидетелство за 

съдимост не може да бъде издадено по служебен път и не е приложено от 

кандидата, ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност, като 

срокът за предоставяне на документа ще бъде 3 (три) работни дни. 

Когато за някое от горепосочените лица свидетелството за съдимост 

подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя и в 

легализиран превод. Когато в съответната чужда държава свидетелство за 

съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице 

следва да представи декларация, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установено. 

2. Не е необходимо да прилагате Удостоверение от НАП за липса на 

задължение, тъй като проверката ще бъде извършена по служебен път. 

188.  13.05.2020 г. Здравейте,  

 

имам въпрос относно подаването на документите.  

 

Как трябва да стане електронното подписване на административния 

договор  - правилен ли е вариантът след подписване с  "Attached Signature" 

да получим и съответно да Ви изпратим файл с разширение .p7s? Ако НЕ, 

какъв е начинът за подписвaнето на документа? 

 

 

С уважение, 

Административен договор, подписан с валиден КЕП на локалния 

компютър чрез attached signature – файл и подпис в един документ е 

допустимо. 

 

 

189.  13.05.2020 г. Добър вечер, 

Дружеството е ООД, електронният подпис е на дружеството, с имената на 

един от управителите. 

Трябва ли вторият управител да издаде пълномощно на първият 

управител, вписан в ел.подписа  и  

да попълни и подпише Декларация - приложение 2.1, приложение 2., и  

трябва ли да има два Административни договора подписани от всеки 

управител. 

 

Лека вечер, 

Проектното предложение и администратвният договор се подписва с 

валиден КЕП от  лицето/лицата с право да представлява/т кандидата. В 

случай че кандидатът се представлява от няколко физически лица заедно 

или поотделно, достатъчно е проектното предложение и договорът да 

бъдат подписани от  едно от лицата. Не е необходимо това лице да е 

упълномощено от другия/те управляващ/и. В случаите, когато кандидатът 

се представлява само заедно от няколко физически лица, проектното 

предложение се подписва от всяко от тях при подаването. 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
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средните предприятия (Приложение 1); Декларация за финансовите данни  

(Приложение 2) и Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат 

предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 2.2) трябва да 

се подпишат от лице с право да представлява кандидата. В случаите, 

когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се 

попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях. 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (Приложение 2.1.) се попълва и подписва от 

всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали 

представляват заедно или поотделно. 

Едната възможност е Декларациите да се датират и подписват на хартиен 

носител от лицата с право да представлява кандидата и да се приложат в 

ИСУН 2020. 

Другата опция за кандидатите е Декларациите да бъдат подписани и с 

валиден КЕП от лицата с право да представлява кандидата и прикачени в 

ИСУН 2020. В случай че е възприет този подход, следва декларациите да 

бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър чрез attached 

signature – файл и подпис в един документ. 

190.  13.05.2020 г. Здравейте , 

 искам да попитам дали мога да кандидатствам по програма за 

подпомагане на малки предприятия за безвъзмездна помощ. Тази година 

на 05.01.2020г баща ми почина ,но имаше фирма ЕТ ,която се унаследи от 

майка ми. Новия булстат на фирмата е………..  

 

Поздрави  

В посочения от Вас случай би следвало да може да се ползва историята на 

ЕТ, ако същото е прехвърлено, а не заличено и прехвърлянето е вписано в 

Търговския регистър (съгласно посоченото в чл. 60 на Търговския закон). 

191.  13.05.2020 г. Здравейте! 

 

1. Документ Prilojenie_2.1_Declaraciq usloviq не може да се попълва. Моля 

обърнете внимание. Другите документи се отварят и е възможно да се 

попълват, но този файл не може. Използвам Windows 10. 

 

2. Файл Prilojenie_7_Указания за попълване, не се отваря въобще. 

1. УО на ОПИК извърши проверка на посоченото в запитването Ви 

приложение 2.1 и не беше установен проблем с него. Препоръчваме Ви 

при попълването му да изключите режима „проследяване на промените“ 

(track changes). 

2.  УО на ОПИК извърши проверка на посоченото в запитването Ви 

относно Приложение 7 и не беше установен проблем с него. Моля свалете 
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файла отново. Възможно е проблемът да е от свалянето или от локалния 

компютър. 


