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Дата на разясненията от УО: 06 Август 2020 г. 

79.  30.07.2020 г. Здравейте, 

1. Допустим ли е текущ ремонт, като външна услуга и какви са изискванията! 

2. Какви са изискванията и условията при избор на изпълнител по 2 /две/ 

съпоставими оферти, ако те са подадени от предприятия, които са извън 

България. 

 

С пожелание за здраве и успехи! 

1. Доколкото посочените от Вас разходи за ремонт могат да бъдат отнесени 

като текущ разход за външна услуга и не водят до увеличаване на балансовата 

стойност на дълготраен материален актив, биха се считали като допустими за 

финансиране при спазването на всички останали условия за допустимост на 

разходите. 

2. При събирането на съпоставими оферти във връзка с избора на изпълнител 

по процедури със стойност под 30 000 лв., в случай че представените оферти 

са от чуждестранен оферент, то те следва д а отговарят на същите изисквания, 

както и офертите от български оференти като трябва да бъдат придружени от 

превод на български език. В допълнение може да се запознаете и с отговора на 

въпрос 20, подвъпрос 3. 

 

80.  30.07.2020 г. Здравейте, 

 

Допустим кандидат ли е по процедурата дружество с код на икономическа 

дейност С 16.23 "Производство на дограма и други изделия от дървен материал 

за строителството"? 

 

Лек и успешен ден! 

Средните предприятия с основен код на икономическа дейност, който съгласно 

КИД-2008 попада в рамките на код С 16.23 "Производство на дограма и други 

изделия от дървен материал за строителството“, са допустими кандидати по 

настоящата процедура при спазване на всички приложими критерии за 

допустимост. 

 

81.  31.07.2020 г. До Управляващия орган на Оперативна програма  

      „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК)  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

За да избегнете описания от Вас проблем с некоректен ЕИК, Ви препоръчваме 

да попълните Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия на хартия, да я подпишете, сканирате и 

прикачите в ИСУН.  
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Във връзка с обявявената за кандидатстване процедура за подбор на проекти 

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ - BG16RFOP002-2.077 имам следния 

въпрос: 

При попълване на Приложение 1 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА 

ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ЗМСП) 

След попълване на данните в клетката за ЕИК – 04ХХХХХХХ се изписва 

4ХХХХХХХ, което е некоректен ЕИК код. 

Моля, за информация, как да попълня коректния  ЕИК код. 

Предварително Благодаря! 

В случай че представите декларацията по описания начин, Оценителната 

комисия по процедурата няма да санкционира това обстоятелство. 

 

82.  31.07.2020 г. Здравейте ,  

Моля за разаснения по следния въпрос :  

 

Въпрос  във връзка с попълване на Деклрация за  финансовите  данни 

- Приложение 2 : 

Дружеството кандидат не е дружество в затруднено положение. Има свързани 

лица  и предприятия - партньори,  не съставя консолодиран отчет.  

Свързано с него дружество  / ЕООД , със собственик същото физическо лице – 

собственик на дружеството кандидат/ е в затруднено положение.  

• Следва ли да се счита , че дружеството е в група предприятия?  

• Как се изследва затрудненото положение на групата - кумулират ли се 

показателите на предприятията и се взема резултатът от това кумулативно 

разглеждане? Или затрудненото положение на едно от тях прави кандидата 

недопустим? 

Бихме искали да обърнем внимание, че изискването за затруднено 

положение се прилага на равнище група, в случай че дадено предприятие е 

част от такава. 

В обхвата на „група“ се включват както предприятия, имащи общ източник на 

контрол и изготвящи консолидиран финансов отчет (за група предприятия), 

така и предприятия, които не са включени в консолидация, но въпреки това при 

тях също е налице общ източник на контрол, осъществяван, както от 

предприятия, така и от физически лица, участващи в управлението им. 

 

В тази връзка е необходимо консолидираните (в случаите когато всички 

предприятия от групата са включени в консолидирания финансов отчет) или 

общите финансови показатели на групата (в случаите, когато не всички 

предприятия от групата са включени в консолидирания финансов отчет) 

да се вземат предвид при преценката дали предприятието кандидат е в 

затруднение. 
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На база посоченото обстоятелството, че даден член на групата е в затруднено 

положение, не прави автоматично кандидатът недопустим за подкрепа. 

Процедурата по проверка на изискването за затруднено положение е описана в 

т. 27.1. „Процедура за уведомяване на неуспелите и одобрените кандидати и 

сключване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ“ 

от Условията за кандидатстване. 

На етап кандидатстване съответствието с посоченото обстоятелство се 

проверява на декларативен принцип. 

 

83.  31.07.2020 г. Добър ден, 

 

ако през 2019 кодът по КИД на фирмата е бил недопустим (да кажем е бил 

10.13), но на 01.01.2020г. е сменен с допустим код по КИД: 

 

В този случай средното предприятие може ли да кандидатства по мярката за 

подпомагане на средни предприятия за преодоляване на последиците от 

Ковид-19? 

 

Съгласно посоченото в т. 11.2. от Условията за кандидатстване по настоящата 

процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си 

икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се 

проверява въз основа на данни за 2019 г. Източник на проверка относно кода 

на основна икономическа дейност е посоченото от кандидатите във Формуляра 

за кандидатстване (т. 1 „Данни за кандидата“, поле „Код на организацията по 

КИД-2008“) и служебни проверки от НСИ /Мониторстат. 

В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ/ 

Мониторстат кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019 г. 

е недопустим, проектното предложение се отхвърля. 

84.  31.07.2020 г. Здравейте! 

 

Във връзка с техническата и финансова оценка на проектните предложения по 

процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, 

имам следния въпрос:  

Бихме искали да обърнем внимание, че ПМС 107 от 10.05.2014 г.  за определяне 

на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд на Европейския съюз и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г., е 

отменено с ДВ. бр.53 от 12 Юли 2016г. и не се прилага.  
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Прилага ли се чл.11, ал.1, т.3 от ПМС 107 от 10.05.2014 г.  за определяне на 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд на Европейския съюз и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г., 

съгласно който „за финансиране се одобряват по реда на класирането всички 

или част от проектните предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на 

60 на сто от максималната възможна оценка, до покриване на общия размер на 

предварително определените и обявени финансови средства по съответната 

процедура“? 

 

Приложимото към момента ПМС е ПМС 162/2016 (обн. ДВ. бр.53 от 12 Юли 

2016г., посл. доп. ДВ. бр. 37 от 21 Април 2020г.), което регламентира 

оценяването на проектни предложения чрез подбор и не съдържа изискване за 

минимум  60 на сто от максималната възможна оценка. 

 

85.  31.07.2020 г. 1. След подаване на проектното предложение, установихме, че има пропуск в  

Приложение 2 - Декларация за финансовите данни. Пропуснали сме да 

посочим средствата получени по мярка 60/40. Моля, да поясните, има ли 

възможност да прикачим отново Декларацията, или това ще стане след 

разглеждането на проектното предложение.  

2. Необходимо ли е в документите за извършените разходи /фактури/, изрично 

да бъде вписан номера на административния договор и Оперативната 

програма, по която се предоставят безвъзмездните средства?  

Как ще се процедира с вече документираните и платени разходи, извършени от 

01.02.2020 до сключване на договора? 

1. Съгласно Условията за кандидатстване предмет на проверката преди 

сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ ще бъде и обстоятелството дали кандидатът не е получил 

държавна помощ съгласно „Временната рамка за мерки за държавна помощ в 

подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от 

COVID-19“, която, заедно с помощта, за която се кандидатства, да надхвърля 

левовата равностойност на 800 000 евро.  

Допълнително е посочено, че с изпращането на поканата за подписване на 

административен договор за безвъзмездна финансова помощ (ако до такъв се 

стигне), от страна на бенефициентите ще бъде изискано да представят на 

хартия в оригинал документите, подадени електронно на етап кандидатстване, 

вкл.  Декларация за финансовите данни. За обстоятелства, за които след датата 

на кандидатстване е настъпила промяна, декларацията, в която тези 

обстоятелства се декларират, се представя подписана отново и на етап 

договаряне на хартия в оригинал. 

В тази връзка може да попълните и представите коректната стойност, касаеща 

средствата, получени съгласно „Временната рамка за мерки за държавна 
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помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив 

от COVID-19“, на посочения етап. 

 

2. За 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 в изпълнение на процедура  

BG16RFOP002-2.077. 

86.  01.08.2020 г. Здравейте,  

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“, имам следните въпроси: 

 

1. Има ли ограничение (горна граница) на брутната заплата, която може да се 

счита за допустим разход? 

 

2. Ваучерите за храна и допълнителното здравно осигуряване на персонала 

считат ли се за допустим разход? 

 

3. При наличие на свързани предприятия, съгласно „Условията за 

кандидатстване“ е необходимо да се представят документи, доказващи тази 

свързаност (като Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за 

заетите лица, Средствата за работна заплата и Други разходи за труд) във 

формат, идентичен на този, в който са подадени към НСИ. В нашия случай 

имаме две свързани предприятия, едното в САЩ, а другото е в Руската 

Федерация. Какви документи (и в какъв формат) трябва да представим в този 

случай? 

1. По отношение на разходите за персонал в Условията за кандидатстване е 

заложено изискване същите да са по трудови договори, които са сключени 

преди 01.07.2020 г. Допълнително, за да са допустими тези разходи, следва да 

са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г. 

2. Доколкото тези разходи попадат в обхвата на разходи за 

възнаграждения/външни услуги, би следвало да се считат за допустими, при 

условие че отговарят и на всички останали изискания за допустимост на 

разходите. 

 

3. Посочените от Вас документи се изискват на етап договаряне във връзка с 

проверката по същество, касаеща определяне категорията на предприятието-

кандидат като в случай на чуждестранни предприятия-партньори или свързани 

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

I от Условията за кандидатстване, е съобразно законодателството на 

държавата, в която са установени съответните предприятия.  Документите се 

представят в оригинал или заверено копие и трябва да бъдат придружени от 

превод на български език. 

 


