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

Дата на разясненията от УО: 20 Юли 2020 г. 

1.  11.07.2020 г. Здравейте,  

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“, имам следните въпроси относно 

свързаност на предприятия:  

Предприятие 1  

Собственик Х – 50%  

Собственик У – 50%  

Персонал 30 човека – оборот над 2 000 000 лв. 

Предприятие 2  

Собственик Х – 50%  

Собственик У – 50%  

Персонал 38 човека – оборот над 2 000 000 лв. 

Собственик Х и У са физически лица. 

Първите две цифри на кодовете на икономическа дейност на предприятие 1 и предприятие 2 са 

еднакви, вторите две – различни. Извършват своята дейност или част от нея на същия съответен 

пазар или вертикално свързани пазари 

Тези предприятия свързани ли са или са независими? 

Едното предприятие може ли да кандидатства като средно по горната процедура? 

 

Предварително благодаря за отговора! 

Съгласно информацията, съдържаща се в запитването Ви 

и съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 5 от Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП), не е налице 

свързаност между предприятие „1“ и предприятие „2“.   

За да е налице свързаност между две предприятия чрез 

физическо лице или група от физически лица, които 

действат съвместно (в запитването не е налице 

информация лицата Х и У да действат съвместно) е 

необходимо кумулативно да са изпълнени две условия:  

1/ двете предприятия да осъществяват което и да е 

отношение по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП, което 

съгласно представената информация не е налице, тъй като 

физическите лица X и Y не притежават повече от 50% от 

капитала на предприятия 1 и 2 и   

2/ въпросните предприятия да извършват своята дейност 

или част от нея на същия съответен пазар или вертикално 

свързани пазари. 

В допълнение, следва да имате предвид, че партньорство 

между предприятия не може да се реализира, ако връзката 

между тях се осъществява чрез физическо лице. 

На база посоченото и с оглед на наличната информация 

може да се направи извода, че нито едно от посочените 

предприятия не отговаря на изискването за средно 

предприятие и не би могло да кандидатства по 

настоящата процедура. 
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2.  11.07.2020 г. Здравейте, моля за разяснение на следните два въпроса :  

 

1.Допустим ли е разход , извършен в периода на допустимост, по силата на сключен договор 

между свързани лица и предприятия-партньори , по повод и  във връзка  с основната дейност на 

кандидата.  

2.Кандидатът се е възползвал от мярката 60/40  за трудови възнаграждения и осигурителни вноски 

за персонала си. Допустим ли е разходът за трудови възнаграждения и осигурителни вноски за 

този персонал за  следващите месеци , след приключване на мярката 60/40 . 

1. Съгласно чл. 4.1. от Общите условия към 

финансираните по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 административни 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ (Приложение 12), при изпълнение на 

административния договор бенефициентът няма право да 

сключва договори с лица, с които е свързан по смисъла на 

§ 1. от Допълнителните разпоредби на Търговския закон 

и/или са обект на конфликт на интереси.  

2. Съгласно Условията за кандидатстване недопустими са 

разходи за персонал при кандидати, които са получили 

публично финансиране за персонал (включително по 

линия на мярката 60/40) през периода на допустимост на 

разходите по процедурата (от 01.02.2020 г. до крайната 

дата на изпълнение на проекта). 

Посоченото не ограничава тези кандидати да 

кандидатстват по настоящата процедура за друг вид 

допустими разходи, различни от разходи за 

възнаграждения. 

3.  12.07.2020 г. Здравейте, във връзка с обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа 

за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

имаме следните въпроси: 

1. Допустими ли са кандидати, осъществяващи своята икономическа дейност в сектор 46.2 

Tърговия на едро със селскостопански суровини и живи животни и 46.3 Търговия на едро с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. 

Въпросът ни е провокиран от следния текст в Насоките „Недопустими са предприятия, 

кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I 

към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7)“ . 

2. Обхватът на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7) 

само производството на селскостопански продукти ли касае или и търговията? 

3. Моля за разяснение и на следващото условие „При предприятия, които осъществяват 

икономическа дейност, свързана с търговия на селскостопански продукти, помощта не следва да 

1. Посоченият от Вас кандидат е допустим по настоящата 

процедура, при условие че отговаря и на всички останали 

изисквания по нея, както и в случай, че е спазено 

следното изискване: 

„При предприятия, които осъществяват икономическа 

дейност, свързана с търговия на селскостопански 

продукти, помощта не следва да бъде свързана със 

задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло 

на първичните производители и размерът на помощта 

не е определен въз основа на цените или количествата на 

продукти, изкупувани от първичните производители или 



 

    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-2.077  

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ 

 
 

3 
 

№ Дата на 

получаване 

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

бъде свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните 

производи¬тели и размерът на помощта не е определен въз основа на цените или количествата на 

продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните 

предприятия.“ 

В случай, че дружество с код  46.33 Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, 

хранителни масла и мазнини кандидатства за безвъзмездна помощ, с която да покрие разходи за 

наем, труд и външни услуги, допустим кандидат ли е? 

предлагани на пазара от съответните предприятия“. 

2. Търговията с продукти, включени в Приложение I към 

Договора за създаване на европейската общност не 

попада в ограничителния текст, включен в Условията за 

кандидатстване и забраняващ подкрепата за предприятия, 

кандидатстващи за финансиране на икономическа 

дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към 

Договора за създаване на европейската общност 

(Приложение 7). 

3. Цитираното от Вас изискване е съгласно „Временната 

рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив 

от COVID-19“, при условията на която се отпуска 

държавната помощ по настоящата процедура. Същото 

следва да се тълкува в посока, че при предприятия, които 

осъществяват икономическа дейност, свързана с търговия 

на селскостопански продукти, взаимоотношенията със 

селскостопанския производител следва да са базирани на 

пазарен принцип и да не са налице договорености между 

търговеца и производителя на селскостопански продукти 

в посока предоставяне на безвъзмездни средства, а не 

срещу заплащане, както и че не е налице субсидиране 

чрез средствата по проекта на цената на продуктите/на 

изкупуваните количества от селскостопанския 

производител или субсидиране на цената, на която 

предлага своята стока търговецът.   

Посочените в запитването Ви разходи са допустими при 

спазване на всички останали изисквания и ограничения за 

допустимост на разходите. 
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4.  12.07.2020 г. Здравейте, във връзка с обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа 

за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

имаме следните въпроси: 

1.  Съгласно насоките за кандидатстване, в случай че по процедурата бъдат подадени проектни 

предложения от няколко свързани предприятия (към момента на подаване на проектното 

предложение и/или към момента на сключване на АДБФП), осъществяващи сходна дейност, 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да бъде 

сключен само с едно от тези предприятия. Под сходна дейност следва да се разбира основна 

икономическа дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код) съгласно Класификация на 

икономическите дейности - КИД-2008 (Приложение 8). 

Допустимо ли е подаването на проектни предложения от свързани предприятия, ако осъществяват 

дейност в различни сектори на икономиката и съответно имат различен КИД за 2019 г. ? 

Посоченото от Вас е допустимо. 

5.  13.07.2020 г. Здравейте, 

 

Във връзка с определяне допустимостта на разходите за персонал, моля Ви за Ваше становище по 

следното: 

1. Считано от месец Юни 2020 г. дружеството-кандидат започва да получава компенсации за 

запазване на заетостта по мярка 60/40.  

При това положение допустими ли е да кандидатстваме по настоящата процедура за 

възстановяване на разходи за персонал, които са направени през периода от 01.02.2020 до 

31.05.2020 г. т.е за месеци когато не сме получавали компенсации заетостта и преди да получим 

финансиране по мярка 60/40? 

 

2. Пояснителната информация към Справката-декларация за ДДС, когато е приложима в свободен 

текст ли се предоставя или има съответния образец? 

 

Благодаря Ви предварително за предоставените разяснения. 

1. Съгласно Условията за кандидатстване недопустими са 

разходи за персонал при кандидати, които са получили 

публично финансиране за персонал (включително по 

линия на мярката 60/40) през периода на допустимост на 

разходите по процедурата (от 01.02.2020 г. до крайната 

дата на изпълнение на проекта). 

Посоченото не ограничава тези кандидати да 

кандидатстват по настоящата процедура за друг вид 

допустими разходи, различни от разходи за 

възнаграждения. 

2. Към пакета документи за кандидатстване не е 

приложен образец на документа Пояснителна 

информация към Справката-декларация за ДДС. 

Независимо от това в т. 24, буква ж) от Условията за 

кандидатстване е посочен форматът, под който следва да 

бъде представен този документ, а именно, че следва да е 

подписана на хартиен носител от съставител, утвърдена 

от лице с право да представлява кандидата, сканирана и 

прикачена в ИСУН 2020. 
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Следва да се има предвид, че Пояснителната информация 

към Справката-декларация за ДДС не е приложима за 

всички кандидати, а се представя в следните случаи: 

- когато кандидатът има включени в клетка 11 от 

Справката-декларация за ДДС данъчна основа при 

отложено начисляване на ДДС при внос; 

- когато кандидатът има включени в клетка 19 от 

Справката-декларация за ДДС данъчни основи на 

осъществени от предприятието освободени 

вътреобщностни придобивания. 

 В случай че такава информация има включена в 

Справката-декларация за ДДС за избрания месец от 2020 

г. и/или съответстващия му за 2019 г. в Пояснителната 

информация се представят данни отделно за всяка от 

посочените клетки за всеки от месеците. 

6.  13.07.2020 г. Здравейте, моля за следните разяснения:   

 

1. Относно  попълването на Приложение 2, точка IV има ли регистър, в който може да се провери 

размера на получената държавна помощ съгласно  „Временна рамка за мерки за държавна помощ в 

подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ и ако има къде 

може да бъде направена такава справка?  

Ако няма такъв регистър, то компенсациите по ПМС 55 от 2020 г. ( така наречената мярка 

60/40)смята ли се  за получена държавна помощ съгласно  „Временна рамка за мерки за държавна 

помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“? 

Както и ако предприятие е ползвало разсрочване на кредитните си задължения за период до 6 

месеца,  това следва ли да се декларира в посочената точка на Приложение 2?  

2. Относно  недопустимите разходи по процедурата.  

В Условията за кандидатстване на стр.  18 най - горе пише: " • разходи за персонал при 

кандидати, които са получили публично финансиране  за персонал през периода на допустимост на 

разходите; " 

Това означава ли, че ако предприятието се е възползвало от някоя  мерки -  ПМС № 55/30.03.2020 

1. Регистър, който да обединява информацията от всички 

администратори, които предоставят средства по линия на  

„Временната рамка за мерки за държавна помощ в 

подкрепа на икономиката в условията на сегашния 

епидемичен взрив от COVID-19“ няма. В тази връзка, за 

да може коректно да попълните раздел IV от Приложение 

2 към Условията за кандидатстване следва да проверите 

всички договори или други приложими документи, 

съгласно които сте получили право на ползване на 

държавна помощ (независимо дали под формата на 

безвъзмездни средства или финансов инструмент) и в 

които като основание за отпускане на помощта е 

посочена „Временната рамка за мерки за държавна 

помощ в подкрепа на икономиката в условията на 

сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Обичайно 
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г.), схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на 

безработни и неактивни лица и др. не може въобще да заяви по процедурата разходи за РЗ и СО 

без значение за кой месец са получили компенсация? Или ще могат да заявят по настоящата 

процедура разходи за РЗ и СО за месец, в който не са получили компенсация по ПМС 

55/30.03.2020г. ?  

 

Благодаря   

приложимият режим на помощ е посочен и в 

документите, където са описани изискванията за 

кандидатстване за даден вид помощ. 

Предвид факта, че „Временната рамка за мерки за 

държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията 

на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ е обявена 

на 19.03.2020 г. не следва да извършвате подобна 

проверка за договори с по-задна дата. 

Средствата получени по т.нар. мярка 60/40 представляват 

държавна помощ и са отпуснати съгласно Временната 

рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемиен взрив 

от COVID-19. 

2. Съгласно Условията за кандидатстване недопустими са 

разходи за персонал при кандидати, които са получили 

публично финансиране за персонал (включително по 

линия на мярката 60/40) през периода на допустимост на 

разходите по процедурата (от 01.02.2020 г. до крайната 

дата на изпълнение на проекта). 

Посоченото не ограничава тези кандидати да 

кандидатстват по настоящата процедура за друг вид 

допустими разходи, различни от разходи за 

възнаграждения. 

7.  13.07.2020 г. Здравейте, 

 

В Приложение 2, IV, трябва ли да се запише получаваната помощ по мярка 60/40? 

 

С уважение 

Средствата получени по т.нар. мярка 60/40 представляват 

държавна помощ и са отпуснати съгласно „Временната 

рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемиен взрив 

от COVID-19“ и в тази връзка следва да бъдат посочени в 

раздел IV от Приложение 2 към Условията за 
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кандидатстване. 

8.  13.07.2020 г. Здравейте, във връзка с обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа 

за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

имаме следните въпроси: 

 

Съгласно насоките за кандидатстване, при предприятия, които осъществяват икономическа 

дейност, свързана с търговия на селскостопански продукти, помощта не следва да бъде свързана 

със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители и 

размерът на помощта не е определен въз основа на цените или количествата на продукти, 

изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия. 

1. Код 46.33 Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини 

попада ли в обхвата на търговия със селскостопански продукти, тъй като съгласно КИД 2008 е в 

раздел Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. 

2. Само кодове 46.21 Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн, 46.22 

Търговия на едро с цветя и растения, 46.23 Търговия на едро с живи животни и 46.24 

Търговия на едро със сурови и обработени кожи ли се смятат за дейности, свързани с търговия със 

селскостопански продукти. 

Селскостопански продукти представляват всички 

продукти, изброени в Приложение I към Договора за 

създаване на европейската общност (Приложение 7 къ 

Условията за кандидатстване), с изключение на 

продуктите от сектора на рибарството и аквакултурите. 

При условие, че посочените от вас продукти са посочени 

Приложение I към Договора за създаване на европейската 

общност, същите попадат в определението за 

селскостопански продукт.    

За повече информация може да се запознаете с отговор на 

въпрос № 3. 

9.  13.07.2020 г. Здравейте! 

 

В Условията за кандидатстване видях следния текст: ""В случай че общата стойност на заявените 

разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди 

подаване на проектното предложение и периода след това, надвишават регламентираните прагове, 

бенефициентът следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се 

провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от подаване на проектното 

предложение до приключване изпълнение на проекта."" Следва ли да разбираме, че всички разходи 

за доставка на материали и услуги, вкл. за режийни разходи, които са направени преди 01.07.2020 

г. и надхвърлят прага от 30 000 лв. без ДДС, са допустими, тъй като за тях не са правени процедури 

по реда на ЗУСЕСИФ, но са правени с презумпцията за икономическа ефективност от страна на 

бенефициента - частен стопански субект. 

Съгласно т. 1 „Техническо изпълнение на проектите“ от 

„Условия за изпълнение на проекти по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020“: 

В случаите, когато бенефициентът не е възложител по 

смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият 

задължително прилага разпоредбите на Глава четвърта от 

ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне 

правилата за разглеждане и оценяване на оферти и 

сключването на договорите в процедурата за избор с 

публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от ЕСИФ, както и указанията, 

заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по 

Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020.  
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Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до 

подаване на проектното предложение следва да са под 

праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за 

избор с публична покана  като не може да бъдат 

предявявани разходи в по-голям от този размер за 

доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. 

Изискването не се прилага за разходите за наем и 

възнаграждения. Допълнително, за да са допустими 

направените разходи, цената за тях следва да е пазарна. В 

случай на съмнение за завишение на направените разходи 

от пазарните цени, УО си запазва правото да извърши 

допълнителна проверка и да откаже възстановяване на 

същите. Редът за избор на изпълнител съгласно 

разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е 

приложим за бенефициенти след подаване на проектното 

предложение. В случай че общата стойност на заявените 

разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен 

предмет), които обхващат периода преди подаване на 

проектното предложение и периода след това, 

надвишават регламентираните прагове, бенефициентът 

следва да проведе избор на изпълнител с „Публична 

покана“. Процедурата се провежда само за стойността на 

разходите, заявени за периода от подаване на проектното 

предложение до приключване изпълнението на проекта. 

Когато общата стойност на заявените разходи попада под 

регламентираните прагове и ще бъдат извършени в 

периода след сключване на договора за БФП, 

бенефициентите следва да съберат две съпоставими 

оферти. 

10.  13.07.2020 г. Добър ден! 

Имаме въпрос по процедура BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за 

Изчисляването на средносписъчния брой на персонала е 

съгласно подадените данни към НСИ, формуляр „Отчет 
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преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". 

Кандидатът е средно предприятие, което развива дейност в допустимите по процедурата кодове на 

икономическа дейност и отговаря на условията за 20 % спад в един от посочените месеци, 

съгласно Условията за кандидатстване. В отчета към НСИ по код 1000 „Наети лица по трудово или 

служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)ˮ отчита 33, а по код 1600 

„Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)ˮ отчита 18 души. И в двата 

случая фирмата - работодател заплаща възнаграждения и декларира тези обстоятелства пред НАП 

и НСИ. Въпросът ни е имаме ли основание да считаме, че работещите собственици се причисляват 

към наетата работна сила, защото по този начин фирмата изпълнява условията на които трябва да 

отговаря средното предприятие, за да е допустим кандидат. 

 

Благодарим предварително! 

за заетите лица, средствата за работна заплата и други 

разходи за труд” за всяко предприятие, като към 

средносписъчния брой на персонала без лицата, които са 

по майчинство (код 1001) се прибавят наетите лица по 

договори за управление и контрол (код 1400) и работещи 

собственици (код 1600). 

11.  13.07.2020 г. Уважаеми господа, 

 

Във връзка с допустимите разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи 

за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са 

сключени преди 01.07.2020 г. по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и 

законосъобразното прилагане на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г., с 

последно изменение от 29.06.2020 г., моля, потвърдете, че кандидат, получил помощи за запазване 

на заетостта съгласно ПМС 55/2020 г., за периода 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г., има право да 

възстановява разходи за персонал по настоящата процедура за периода 01.06.2020 – 30.06.2020 г., 

което е в съответствие с изискванията на Раздел 3.10. по Временната рамка („Субсидията за 

заплати може да се комбинира с други общодостъпни или избирателни мерки в подкрепа на 

заетостта, при условие че комбинираната подкрепа не води до свръхкомпенсиране на разходите за 

заплати на съответния персонал. Освен това субсидиите за заплати могат да бъдат съчетани с 

отсрочване на плащането на данъци и на социалноосигурителни вноски.”), които се отнасят до 

мярката по ПМС 55/2020 г. На етап изпълнение бенефициентите могат да доказват пред УО с 

документи от администратора на помощта по ПМС 55/2020  за кой период са получили помощи по 

ПМС 155/2020 или УО би могло да получава информацията по служебен път, след писменото 

съгласие на бенефициентите за достъп до осигурителната информация в тази връзка, с цел 

установяване на съответствие с изискването за избягване на двойно 

финансиране/свръхкомпенсация. 

 

 

Съгласно Условията за кандидатстване недопустими са 

разходи за персонал при кандидати, които са получили 

публично финансиране за персонал (включително по 

линия на мярката 60/40) през периода на допустимост на 

разходите по процедурата (от 01.02.2020 г. до крайната 

дата на изпълнение на проекта). 

Изискването не ограничава тези кандидати да 

кандидатстват по настоящата процедура за друг вид 

допустими разходи, различни от разходи за 

възнаграждения. 

Посоченото ограничение в процедурата е въведено 

предвид разнородния характер на мерките за заетост и 

източниците им на проверка, както и с оглед на 

ограничения ресурс на средствата за подкрепа на 

предприятията. На база посоченото бе преценено, че е по-

целесъобразно демаркацията по отношение на 

субсидирани схеми за заетост да е вкл. и от гледна точка 

период на допустимост на разходите.  
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При необходимост администраторите на държавни помощи към МТСП следва да предприемат 

мерки по привеждане в съответствие с Временната рамка на схемите, администрирани от тях във 

връзка с подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19. 

 

12.  13.07.2020 г. Съгласно указанията за попълване  на електронен формуляр за кандидатстване  на стр. 14 течка е/ 

от документите за прикачване е записано : "Оборотна ведомост за избрания месец от 2020 г. и 

съответстващия му за 2019 г. от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата 

дейност/и, освободен/и от регистрация по ЗДДС - моля разяснете : Дружества регистрирани по 

ЗДДС , но неосъществяващи необлагаеми доставки и освободени ВОП , трябва ли да представят 

оборотна ведомост за съответните месеци? 

По отношение на посочените от Вас дружества не е 

приложимо изискването за представяне на оборотна 

ведомост, при условие че същите не осъществяват 

икономическа дейност, освободена от регистрация по 

ЗДДС. 

13.  13.07.2020 Въпрос 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

Във връзка с преглеждане на документите на мой клиент по процедура за подбор на проекти 

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19", възникна следния въпрос: 

 

    Как следва да се определи  статуса на микро-, малко или средно предприятие е дружеството при 

следната хипотеза: 

 

    Капиталът на Дружество А е еднолична собственост на дружество Б. В същото време Дружество 

Б притежава различен по размер дял, но в общия случай над 50 % от дяловете/акциите в други 

дружества - Г, Д, Е и т.н.. Всички те обаче оперират на различен пазар от този на Дружество А, 

както на територията на България, така и извън нея. 

    От друга страна Дружество А е едноличен собственик на капитала на Дружество В, което 

извършва дейност, сходна с тази на Дружество А, но извън територията на България.  

 

    От Указанията става ясно, че тези три дружества следва да се приемат за свързани лица и 

съответно финансовите им данни следва да се вземат предвид в пълен обем – т.е. 100 % +100 % 

+100 %, но ме интересува дали е необходимо да се добавят и данните на всички останали 

дружества, в капитала на които Дружество Б има над 50 % дял/акции. На практика тази свързаност 

не е пряка по веригата, спрямо Дружество А, което е моят клиент,  а обусловена от друг вид 

отношения на контро и то само и единствено спрямо Дружество Б, но но не и по отношение на 

Дружество А. 

    Пряката връзка е тази връзка между 3те дружества - А, Б и В, които имат 100 % дялово участие 

едно спрямо друго. 

Посочените в запитването дружества А, Б, В, Г, Д и Е са 

свързани като предприятия, при които над 50% от 

капитала се притежава от първите две свързани 

предприятия. Свързаните на свързаните предприятия 

също се считат за свързани като при преценката за 

обстоятелствата между юридически лица не се взема 

предвид фактът каква дейност извършват. 
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Ще очакваме Вашия компетентен отговор на поставения въпрос всъщност е от изключителна 

важност, тъй като при отговор в посока, че всички дружества, свързани с Дружество Б следва да се 

включват, то това на практика означава, че холдинговите структури са изключени предварително 

от възможността за участие в тази програма за подкрепа, което би имало дискриминационен 

характер. 

 

Благодарим и ще очакваме Вашия отговор своевременно във връзка с кратките срокове до 

стартиране на програмата, 

14.  13.07.2020 Уважаеми госпожи и господа, 

 

Във връзка с преглеждане на документите на мой клиент по процедура за подбор на проекти 

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19", възникна следния въпрос: 

 

    Как следва да се определи  статуса на микро-, малко или средно предприятие е дружеството при 

следната хипотеза: 

 

    Капиталът на Дружество А е еднолична собственост на дружество Б. В същото време Дружество 

Б притежава различен по размер дял, но в общия случай над 50 % от дяловете/акциите в други 

дружества - Г, Д, Е и т.н.. Всички те обаче оперират на различен пазар от този на Дружество А, 

както на територията на България, така и извън нея. 

    От друга страна Дружество А е едноличен собственик на капитала на Дружество В, което 

извършва дейност, сходна с тази на Дружество А, но извън територията на България.  

 

    От Указанията става ясно, че тези три дружества следва да се приемат за свързани лица и 

съответно финансовите им данни следва да се вземат предвид в пълен обем – т.е. 100 % +100 % 

+100 %, но ме интересува дали е необходимо да се добавят и данните на всички останали 

дружества, в капитала на които Дружество Б има над 50 % дял/акции. На практика тази свързаност 

не е пряка по веригата, спрямо Дружество А, което е моят клиент,  а обусловена от друг вид 

отношения на контро и то само и единствено спрямо Дружество Б, но но не и по отношение на 

Дружество А. 

    Пряката връзка е тази връзка между 3те дружества - А, Б и В, които имат 100 % дялово участие 

едно спрямо друго. 

 

Въпросът е зададен повторно и е идентичен на въпрос № 

13. 
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Ще очакваме Вашия компетентен отговор на поставения въпрос всъщност е от изключителна 

важност, тъй като при отговор в посока, че всички дружества, свързани с Дружество Б следва да се 

включват, то това на практика означава, че холдинговите структури са изключени предварително 

от възможността за участие в тази програма за подкрепа, което би имало дискриминационен 

характер. 

Благодарим и ще очакваме Вашия отговор своевременно във връзка с кратките срокове до 

стартиране на програмата, 

Поздрави, 

15.  13.07.2020 Здравейте! 

Бих искала да попитам от изброени документи, които се подават на етап кандидатстване - какво 

точно представлява "Пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС"? 

Пояснителната информация към Справката-декларация за 

ДДС следва да бъде предоставяна единствено в следните 

случаи: 

- когато кандидатът имат включени в клетка 11 от 

Справката-декларация за ДДС данъчна основа при 

отложено начисляване на ДДС при внос; 

- когато кандидатът има включени в клетка 19 от 

Справката-декларация за ДДС данъчни основи на 

осъществени от предприятието освободени 

вътреобщностни придобивания. 

 В случай че такава информация има включена в 

Справката-декларация за ДДС за избрания месец от 2020 

г. и/или съответстващия му за 2019 г. в Пояснителната 

информация се представят данни отделно за всяка от 

посочените клетки за всеки от месеците.  

16.  13.07.2020 Здравейте, 

 

Имам следния въпрос: Фирма с търговска дейност е със седалище в гр. София и обекти в цялата 

страна. Иска да кандидатства за разходи за наеми на обектите си в различни градове. Какво следва 

да се посочи като място за изпълнение, тъй като системата не позволява да се добавят места на 

изпълнение. 

Съгласно Примерните указания за попълване на 

електронен формуляр за кандидатстване (Приложение 9) 

под Местонахождение се има предвид конкретното 

място на изпълнение на проекта, а не седалището/адрес 

на кореспонденция на предприятието-кандидат. По 

настоящата процедура следва да се посочи мястото на 

изпълнение на основната икономическа дейност на 

кандидата. В описания от Вас случай и ако 
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осъществявате/ръководите търговската си дейност от 

седалището на фирмата, независимо от това, че имате 

обекти на различни места в страната, е допустимо да 

посочите седалището като място на изпълнение на 

проекта. 

17.  14.07.2020 Здравейте 

1. Считаме, че втората половина на така изложената дефиниция в Приложение 8 от Условията за 

„група предприятия“ противоречи на пряко действащите във вътрешното право на България 

Регламент № 696/93, раздел 3, буква „в“, и Регламент 177/2008, чл. 2, буква „а“. Цитираните 

дефиниции в Регламентите са пренесени на национално ниво с пар. 1, т. 2 от ДР на Закона за 

счетоводството и Приложение 10 Съкращения и дефиниции към СС № 27 - Консолидирани 

финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия. В изброените текстове 

дефиницията е една и съща - "група предприятия" означава свързаност по юридическо лице чрез 

контролиращ дял, т.е. първата половина на дефиницията в Приложение 8. Свързаността по линия 

на физическо лице не се включва и затова втората половина от Приложение 8 се явява в 

противоречие с цитираните законови норми и на европейско, и на национално ниво. 

 

2. Моля да прецизирате критерия за допустимост на кандидатите, регистрирани по ЗДДС 

"Регистриран спад поне 20 % в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. 

до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.", като 

посочите по какъв начин следва да бъде изчислен спадът в оборота от справката-декларация за 

ДДС, подавана към НАП: 

- Раздел А клетка 01 -(клетка 12 + клетка 17 + клетка 18 + клетка 19) 

или 

- Раздел А клетка 01 - клетка 12 + клетка 17 + клетка 18 + клетка 19 

1. При прилагането на правилата за държавни помощи се 

прилагат съответното европейско законодателство, което 

не изключва възможността за включване на свързани през 

физическо лице предприятия от „групата“. 

2. Спадът в оборота по отношение на кандидати, 

регистрирани по ЗДДС, се изчислява въз основа на данни, 

включени в Справката-декларация за ДДС, подавана към 

НАП за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 

2019 г. Съгласно посочения механизъм на изчисляване на 

спада от данните, включени в раздел A, клетка 01 от 

Справката-декларация следва да се извадят данните от 

клетка 12 и се прибавят данните от клетка 17, клетка 18 и 

клетка 19 (вторият посочен от Вас начин на изчисляване). 

В т.11.1. от Условията за кандидатстване са направени и 

допълнителни пояснения относно механизма на 

изчисляване на спада в оборота, които са приложими при 

определени случаи. 

18.  14.07.2020 Уважаеми Дами и Господа,  

 

моля, за Вашият отговор на следните въпроси по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за 

средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“: 

 

1. Допустимо ли е Кандидат по процедурата да предяви следните видове разходи, направени в 

периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение, като се вземе предвид 

забележката, изложена в Условията за кандидатстване по процедурата: 

“ВАЖНО: Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното 

1. Съгласно т. 1 „Техническо изпълнение на проектите“ 

от „Условия за изпълнение на проекти по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020“: В случаите, когато бенефициентът не е възложител 

по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият 

задължително прилага разпоредбите на Глава четвърта от 

ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне 

правилата за разглеждане и оценяване на оферти и 
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предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с 

публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за 

доставки или услуги с идентичен или сходен предмет.”: 

 

- разходи за електрическа енергия - с код по CPV  09310000-5  - в размер до 30 000 лв. 

и 

- разходи за природен газ - с код по CPV 09123000-7 - в размер до 30 000 лв. 

и 

- разходи за бои, влагани в произвежданите от дружеството продукти - с код по CPV 44810000-1 - в 

размер до 30 000 лв. 

и 

- разходи за полимери, попадащи в раздел 24500000-9 по CPV - в размер до 30 000 лв. 

и 

- разходи за фолио, влагани в процеса на опаковане на произвежданите от дружеството продукти - 

с код по CPV 19521100-5 - в размер до 30 000 лв. 

 

2. Допустими ли са  по процедурата разходи за телефон и разходи за интернет услуги - като 

външна услуга? 

 

3. В случай, че Кандидат желае да подаде финален отчет преди изтичане на срока на изпълнение на 

проекта, необходимо ли е да инициира искане за изменение на АДПБФП с оглед на предсрочното 

изпълнение на проекта и свързаната с това промяна на крайния срок за изпълнение на проекта или 

е допустимо директно да бъде подаден финален отчет? 

 

4. Допустими ли са разходи за административен персонал на кандидата - например за 

счетоводител, нает на трудов договор, за търговски представител; маркетингов експерт и др., които 

не са заети в производствената дейност на дружеството?  

 

5. Допустими ли са разходи за транспортни услуги и застраховка на товари във връзка с доставки в 

страна и други държави членки на ЕС на произведена продукция? 

сключването на договорите в процедурата за избор с 

публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от ЕСИФ, както и указанията, 

заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по 

Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020.  

Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до 

подаване на проектното предложение следва да са под 

праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за 

избор с публична покана  като не може да бъдат 

предявявани разходи в по-голям от този размер за 

доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. 

Изискването не се прилага за разходите за наем и 

възнаграждения. Допълнително, за да са допустими 

направените разходи, цената за тях следва да е пазарна. В 

случай на съмнение за завишение на направените разходи 

от пазарните цени, УО си запазва правото да извърши 

допълнителна проверка и да откаже възстановяване на 

същите. 

Въз основа на предоставената информация в така 

зададения въпрос може да се приеме, че описаните 

разходи са допустими. 

2. Доколкото посочените разходи представляват режийни 

разходи, биха се считали за допустими. 

3. Предвид естеството на процедурата и целта да се 

подпомогнат предприятията за преодоляване 

затрудненията от COVID 19 УО няма да изисква 

иницииране на изменение на АДБФП при предрочно 

изпълнение.. 
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4. Посочените от Вас разходи са допустими за 

финансиране, при условие че отговорят на всички други 

изисквания в Условията за кандидатстване по отношение 

на разходите за възнаграждения.  

5. Посочените от Вас разходи са допустими за 

финансиране за периода на допустимост на разходите 

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

проекта). 

19.  14.07.2020 Aко получаваме средства от програмата 60/40 трябва ли да упоменем това В т.IV от Приложение 2 

-  Декларация за финансовите данни в таблицата 

Средствата получени по т.нар. мярка 60/40 представляват 

държавна помощ и са отпуснати съгласно „Временната 

рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемиен взрив 

от COVID-19“ и в тази връзка следва да бъдат посочени в 

раздел IV от Приложение 2 към Условията за 

кандидатстване. 

20.  14.07.2020 Във връзка с отворена процедура BG16RFOP002-2.077  "Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", моля за следните 

разяснения: 

1. В точка 7 от Условията за кандидатстване, като индивидуален за процедурата индикатор за 

изпълнение е посочено следното: „Запазване на нивата на заетост в подкрепените предприятия“. 

Моля да дадете разяснение дали броя или длъжностите или поименно самите физическите лица 

трябва да бъдат запазени  и  отчитани служебно от страна на УО на ОПИК. В тази връзка има ли 

изискване за вида на договора със заетите – граждански/трудов договор? 

2. В точка 14.2 от Условията за кандидатстване е посочено следното: „Разходите направени в 

периода от 01.02.2020 до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на 

ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана, като не може да бъдат 

предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен 

предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения“. Моля да разясните 

дали това изискване се прилага и за режийните разходи – ток и вода.  

3. В точка 14.2 от Условията за кандидатстване е посочено следното: „ Когато общата стойност на 

заявените разходи попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след 

сключване на административния договор за БФП, бенефициентите следва да съберат две 

1. Предвид факта, че източник на информация за базовата 

и целевата стойност на посочения индикатор е съгласно 

данни от НАП, то ще се търси броят на заетите лица за 

месеца на приключване изпълнението на проекта да бъде 

минимум равен на броя на заетите лица за месеца, 

предхождащ месеца на сключване на административния 

договор за предоставяне на безвъзмездна помощ. Лицата 

на граждански договор не се включват в посочената 

бройка. 

2. Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до 

подаване на проектното предложение следва да са под 

праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за 

избор с публична покана  като не може да бъдат 

предявявани разходи в по-голям от този размер за 

доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. 
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съпоставими оферти“. Моля да разясните дали тези оферти могат за бъдат и извадки от интернет, с 

което да се докаже пазарната цена на съответния разход?  

3. Съгласно допустимите разходи по настоящата процедура, моля да разясните възможно ли е да 

бъдат включени само разходи за персонала?  

4. Във връзка с максималния срок за изпълнение на административният договор за БФП /3 месеца/, 

моля да разясните, дали е допустимо финалния финансов и технически отчет и съответно искането 

на финално плащане да бъдат представени преди да изтикат трите месеца? 

Изискването не се прилага за разходите за наем и 

възнаграждения. Допълнително, за да са допустими 

направените разходи, цената за тях следва да е пазарна. В 

случай на съмнение за завишение на направените разходи 

от пазарните цени, УО си запазва правото да извърши 

допълнителна проверка и да откаже възстановяване на 

същите. 

Горепосоченото изискване не следва да се прилага и за 

режийните разходи – ток, вода, интернет, телефон. 

3. Когато общата стойност на заявените разходи попада 

под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в 

периода след сключване на договора за БФП, 

бенефициентите следва да съберат две съпоставими 

оферти. 

За целите на настоящата процедура офертите могат да 

бъдат и във вид на,  каталози,  разпечатки  от официални  

интернет страници на производители/доставчициили 

комбинация от посочените. Независимо от избрания 

вариант на вид оферти УО ще проследява от същите ясно 

да се идентифицира подателя/кандидата (предложенията 

да не са анонимни). 

4. По настоящата процедура няма ограничение да не 

може цялата стойност на проекта да бъде заявена за 

разходи за възнаграждения стига да са спазени 

изискванията за този тип разход, посочени в т. .14.1. и 

14.2. от Условията за кандидатстване и при условие, че 

кандидатът не е получил друго публично финансиране за 

персонал през периода на допустимост на разходите по 

процедурата (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на 
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№ Дата на 

получаване 

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

изпълнение на проекта). 

4. Моля да се запознаете с отговор на въпрос 18, т.3.  

21.  14.07.2020 Здравейте, 

 

Имаме следния въпрос към Вас. В условията за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020г. за 

процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" в т. 14.1, подточка 2 е 

записан периодът, през който могат да бъдат извършени допустимите разходи. 

 

В тази връзка, ако даден разход е възникнал март месец 2020г. и вече е платен от бенефициента, 

може ли да бъдат представени разходооправдателните документи за този разход в крайния 

финансов и технически отчет и ще бъде ли признат този разход за допустим? Или следва 

задължително разходът, освен да е възникнал след 01.02.2020г. до крайната дата на изпълнение на 

проекта, да не е платен от бенефициента до момента на получаване на безвъзмездната финансова 

помош? 

Съгласно Условията за кандидатстване, за да бъдат 

допустими разходите следва същите да са извършени 

след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на 

проекта. Разходооправдателните документи следва да са 

издадени в периода на допустимост на разходите по 

процедурата и 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, от 01.02.2020 г. до датата  на подаване 

на финалния отчет. 

На база посоченото няма изискване разход, възникнал 

след 01.02.2020г. да не е платен от бенефициента до 

момента на получаване на безвъзмездната финансова 

помощ (ако до отпускането на такава се стигне). 

22.  14.07.2020 В т. 14.3. Недопустими разходи (Условия за кандидатстване), за недопустим разход е посочено 

следното: разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране  за 

персонал през периода на допустимост на разходите. 

Имайки предвид, че периода на допустимост на разходите е от 01.02.2020 до  крайната дата на 

изпълнение на проекта, означава ли това, че ако предприятието е получило БФП  (по мярката 

60/40) единствено за м. април, ще бъде недопустимо да отчита разходи за заплати на персонал, 

назначен преди 01.07.2020г. за месеците октомври и ноември 2020г. примерно. Моля за пояснения 

по тази тема?  

Благодаря предварително за разясненията! 

Съгласно Условията за кандидатстване недопустими са 

разходи за персонал при кандидати, които са получили 

публично финансиране за персонал (включително по 

линия на мярката 60/40) през периода на допустимост на 

разходите по процедурата (от 01.02.2020 г. до крайната 

дата на изпълнение на проекта). 

Изискването не ограничава тези кандидати да 

кандидатстват по настоящата процедура за друг вид 

допустими разходи, различни от разходи за 

възнаграждения. 

 


