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№ Дата на 

получаване 

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

Дата на разясненията от УО: 18 Май 2020 г. 

192.  14.05.2020 г. Уважаеми колеги,  

 

Моля да ни информирате дали микро- и малки предприятия, свързани 

помежду си чрез общ собственик и пазар, могат да кандидатстват по 

програмата самостоятелно, с индивидуалния си оборот?  

 

Предварително благодаря 

Съгласно изискванията по процедурата няма ограничение свързани предприятия да 

кандидатстват самостоятелно с отделни проектни предложения, при условие че 

отговарят всички останали изисквания за допустимост по процедурата. 

193.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Бих искал да попитам въпрос относно програма Подкрепа на микро и 

малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19 

Ако дружеството кандидатстващо за помощ е от строителния сектор, 

то може ли да се кандидатства за покупка на строителни материали, с 

цел извършване на СМР към краен клиент. 

 

Кандидатстването за наемането на персонал би ли се разглеждало 

приоритетно спрямо подпомагането за покупката на строителни 

материали. 

 

Благодаря Ви. 

Разходите за суровини и материали са допустими по процедурата.  

За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват 

на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на 

финансовия ресурс по процедурата. По процедурата няма условия за приоритетно 

финансиране на разходи за персонал. 

Моля, обърнете внимание, че допустими са разходи за персонал, чието 

правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на 

извънредното положение - 13.03.2020 г.  

194.  14.05.2020 г. Здравейте,  

 

Представлявано от мен юридическо лице предстои да подаде 

документи за подпомагане по мярка  BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа 

на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19. 

 

Въпросът ми е, на чие име следва да бъде направена регистрацията в 

системата на ИСУН, предвид, че ще подават от изрично 

упълномощеното от управителя на фирмата лице: 

 

По процедурата няма изискване към профила, от който да бъде подадено проектното 

предложение.  

Моля обърнете внимание, че профилът, чрез който е подадено проектното 

предложение е профилът за комуникация с Управляващия орган  за отстраняване на 

нередовности по време на оценката на проектните предложения. 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 съответният проект и 

промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към 
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 на името на фирмата, която, кандидатства, 

 

 на лицето, което на закон представлява фирмата,или  

 

 на упълномощено от управителя лице, с изрично пълномощно?  

 

Благодаря Ви предварително. 

съответния профил) са недопустими. 

195.  14.05.2020 г. Здравейте! 

 

Във връзка с кандидатстване на фирмата ми по програма 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19, бих  искал да задам следният въпрос: 

 

Фирмата ми извършва търговия на едро и дребно с козметични 

продукти. Допустими ли са разходите за закупуване на стоки?  

 

Благодаря за отговора! 

Разходите за закупуване на стоки не са допустими по процедурата. 

196.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

Във връзка с кандидатстването по процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19", за да се 

подпишат декларациите /Приложение 2, 2.1, 2.2/ с КЕП, следва ли да 

бъдат в PDF формат или може в Word. 

 

С уважение, 

Няма изискване към формата на декларациите, когато те се подписват чрез КЕП. 

Изискването е да бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър чрез 

attached signature – файл и подпис в един документ. 

197.  14.05.2020 г. Добър ден, 

Имам въпрос  касаещ  раздел основни данни от формуляра за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.073.В случая трябва да 

се посочи конкретното местонахождение  на изпълнение на проекта 

според икономическата дейност на  кандидата,различна от седалище и 

адрес на предприятието кандидат.Така всучая какво отбелязваме за 

правилно когато предприятието кандидат е с икономическа дейност 

Мястото на изпълнение на проекта в този случай е конкретното място, където 

обичайно се намират транспортните средства, по местодомуване на МПС(относно 

правото за ползване на мястото, кандидатът следва да разполага с договор за наем, 

документ за собственост и т.н.), когато не осъществяват  транспорт на 

товари/пътници. 
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транспорт и по точно международен транспорт,като през по колямата 

част от дейноста му се извършва извън територията на страната. 

 

198.  14.05.2020 г. Добър ден, 

Имам въпрос  касаещ  раздел основни данни от формуляра за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.073.В случая трябва да 

се посочи конкретното местонахождение  на изпълнение на проекта 

според икономическата дейност на  кандидата,различна от седалище и 

адрес на предприятието кандидат.Така всучая какво отбелязваме за 

правилно когато предприятието кандидат е с икономическа дейност 

транспорт и по точно международен транспорт,като през по колямата 

част от дейноста му се извършва извън територията на страната. 

Мястото на изпълнение на проекта в този случай е конкретното място, където 

обичайно се намират транспортните средства, по местодомуване на МПС(относно 

правото за ползване на мястото, кандидатът следва да разполага с договор за наем, 

документ за собственост и т.н.), когато не осъществяват  транспорт на 

товари/пътници. 

 

199.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

Ние сме счетоводна кантора и при част от нашите клиенти възникват 

въпроси във връзка с процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на 

микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19: 

-          Дружество, чиято дейност е извършвана от един работещ 

собственик (самоосигуряващо се лице) - в резултат на намалял обем 

дейност едноличния собственик е прекъснал осигуряването си от 

началото на април 2020 и за част от май 2020 (в същото време 

дружеството продължама да има разходи за наем на помещение, 

счетоводство и др. текущи) – счита ли се това за преустановена 

дейност по смисъл на условията за допустимост по процедурата; 

-          Дружество, чиято дейност е извършвана от един работещ 

собственик (самоосигуряващо се лице) – в условията по процедурата са 

посочени като допустими разходи възнаграждения и осигуровки по 

договори за управление и контрол – допустим разход ли е 

възнаграждението на работещия собственик (самоосигуряващо се 

лице); 

-          Има дружества, които изпитват затруднения поради намалял 

обем дейност, но все пак имат налични парични средства – има ли 

обективен критерий, който да се използва при преценката  дали едно 

дружество изпитва „недостиг на средства или липса на ликвидност“; 

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. Разходи по отношение на възнагражение по договор за управление (с включени 

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) са допустими, като 

същите не трябва да надвишават размер от 2 000 лева месечно. Допустими са 

разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди 

датата на обявяване на извънредното положение - 13.03.2020 г. 

3. Недостигът на средства се оценява въз основа на критерия по т. 5 от раздел. 11.1 

от Условията за кандидатстване: Кандидати, които 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. 

4. Както е посочено в бел. под линия № 7, в съответствие с чл. 192, пар. 2 от 

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г. печалбата се определя като 

надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от 

бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за 

окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените 
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-          Правилно ли разбираме правилото за недопускане на 

реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства – като 

забрана тези средства да надвишават допустимите разходи по 

процедурата?  

 

Предварително благодаря,  

постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта и не се 

отнасят до икономическата дейност, която осъществява кандидатът. 

200.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

В условията за кандидатстване, в т. 11.2 относно критерии за 

недопустимост на кандидатите има текст в подточка 1) - буква К) която 

гласи: 

"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."  

Тези задължения за данъци ще включват ли корпоративния данък, за 

който размерът ще бъде ясен след подаване на годишната декларация 

за 2019г., но срокът за плащане е удължен до краят на месец Юни - 

2020г. спрямо "§ 25. (В сила от 24.03.2020 г.) (1) През 2020 г. сроковете 

по чл. 92, ал. 2, чл. 93, чл. 217, ал. 2, чл. 219, ал. 4 и 5, чл. 241, ал. 2, чл. 

252, ал. 1, чл. 253, чл. 259, ал. 2 и чл. 260 от Закона за корпоративното 

подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г." от Преходни и 

Заключителни разпоредби на ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА 

ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С 

РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.? 

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. 

201.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Имам питане , ако не е попълнена на компютър една графа от 

декларациите, възможно ли е да се попълни на ръка. 

 

Допустимо е декларациите да бъдат попълнени както на ръка, така и на компютър.  
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202.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедурата по кандидатстване по програмата за 

„Подкрепа 

на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19" имам следния въпрос: 

 

В описанието е дадено следното описание на срока: 

"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". Това означава ли, че ще бъдат 

признавани разходи, направени в рамките само на три месеца след 

евентуално одобрение на кандидата? И ако е така, то тогава как ще 

бъдат признати разходи, извършени от 01.02.2020 до влизането в сила 

на 

договора? 

 

С уважение 

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 

разходи няма да се считат за допустими. 

 

203.  14.05.2020 г. Здравейте, по необходимите документи за кандидатстване, имам 

следният въпрос: 

Моята фирма е със седалище и адрес на управление гр. Видин. 

Необходимо ли е да преодоставя при кандидатстването и 

Удостоверение за липса на задължение към Столична община? 

 

С уавжение 

Посоченият от Вас документ е предвидено да бъде набавен от Управляващия орган 

по служебен път. Въпреки това, в случай че разполагатe 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. 

204.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Имам следния въпрос:Управител съм на две отделни дружества които 

оперират в в свой отделен обект(магазин).Мога ли да кандидатствам за 

безвъзмездна субсидия по процедура BG16RFOP002-2.073 и за двете 

дружества,при положение,че и двете отговарят на условията по 

процедурата. 

 

Съгласно изискванията по процедурата няма ограничение свързани предприятия да 

кандидатстват самостоятелно с отделни проектни предложения при условие, че 

отговарят всички останали изисквания за допустимост по процедурата. 
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Благодаря 

205.  14.05.2020 г. Здравейте,  

въпросът ми е във връзка с данните, които следва да се декларират в 

декларацията за финансови данни - приложение 2, където в първата 

таблица по точка I.1 се декларира, че:  

I. Представляваното от мен предприятие (и на ниво група) към 

31.12.2019 г. не е в затруднено положение (по смисъла на Общия 

регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) 

№651/2014 на Комисията), а именно: 

1. Не са акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно 

дружество с акции, кооперация или други дружества по Приложение I към 

Директива 2013/34/ЕС (освен ако са МСП, което съществува по-малко от три 

години), чийто записан акционерен капитал е намалял с повече от половината 

поради натрупани загуби и при приспадането на натрупаните загуби от резервите 

(и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения 

капитал на дружеството) не се стига до отрицателен кумулативен резултат, който 

надхвърля половината от записания акционерен капитал на дружеството. 

Когато кандидатства ЕООД, което по точка II. от декларацията е 

посочило следните данни, от които е видно, че дружеството има 

натрупана загуба от минали години: 

II. Съгласно Счетоводния баланс на представляваното от мен 

предприятие (когато предприятието кандидат не образува група) или 

сумарните счетоводни данни на групата (когато предприятието 

кандидат образува група) към 31.12.2019 г. са, както следва: 

Ред от счетоводния баланс 

Стойност в 

хиляди лева 

Записан капитал - код 05100 0 

Премии от емисии - код 05200 0 

Резерви от последваща оценки - код 05300 0 

Резерви- код 05400 0 

Натрупана печалба (загуба) от минали години- код 

05500 - 54 

Текуща печалба (загуба) - код 05600 0 

 
означава ли това, че предприятието е в затруднено положение и не 

За да проверите дали едно предприятие е в затруднено положение, то следва да 

спазвате указанията, дадени в примера, посочен в точка 11. „Допустими кандидати“ 

от Условията за кандидатстване по процедурата. 

„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 .“ 

От значение при преценката за затруднено положение е и дали кандидатът формира 

група или не.  

Ако кандидатът формира група при преценката за затрудненото положение се 

взимат сумарните счетоводни данни на групата (когато групата не съставя 

консолидиран отчет) или данните от консолидирания отчет (когато групата съставя 

консолидиран отчет). 
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№ Дата на 

получаване 

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

отговаря на условията за финансиране по процедурата? 

206.  14.05.2020 г. Здравейте, имам следните въпорси относно процедура подбор на 

проекит BG16RFOP002-2.073 

  Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 

 

Предприятия А и Предприятие Б осъществяват своята дейност или част 

от нея  на същия съответен пазар или вертикално свързани  

пазари. 

Предприятия А и  Предприятие В  осъществяват своята дейност  или 

част от нея  на същия съответен пазар или вертикално свързани  

пазари. 

 

Наиме
новани

е  

Собственос

т 

Перс

онал 

ср.с
пис.

бр. 

за 
2019

г. 

Финансов

и 

паказател
и за 

2019г. 

код по 

КИД гр.София 

Предпр

иятие 
А 

Физическо 

лице 1: 38 
% 

62 

душ
и 

Оборот: 

20.3 
мил.лв. 46.74   

  

Физическо 

лице 2: 38 
% 

 

Активи: 
7.1 мил.лв 

търговия 

на едро с 
железарск

и, 

отоплител
но, 

водопров

одно, 
климатич

но 

оборудва
не   

  

Физическо 

лице 3: 24 
% 

 

    

гр.

Со
фия 

Здравейте, 

Съгласно чл.4, ал. 8 от ЗМСП, както и подадената от Вас информация за  дейността 

на предприятия  А, Б, В и пазарите на която я осъществяват,  броя на заетите лица и 

финансовите показатели на същите, то: 

1.       Предприятие Б е с категория средно, -  свързано предприятие. 

2.       Предприятие А и Б попадат в хипотезата на чл. 4, ал. 8 от ЗМСП, понеже 

лицата 1, 2, 3 държат заедно повече от половината капитал и в двете предприятия, 

както и осъществяват своята дейност  или част от нея  на същия съответен пазар или 

вертикално свързани пазари. 

3.       Предприятие А и В попадат в хипотезата на чл. 4, ал. 8 от ЗМСП, понеже 

лицата 1 и 2 държат заедно повече от половината капитал и в двете предприятия и 

осъществяват своята дейност  или част от нея  на същия съответен пазар (КИД 

46.74). 

4.       Към данните на съответното предприятие  се прибавят 100 % от данните на 

всяко предприятие, което е пряко или косвено свързано с въпросното предприятие, 

когато тези данни не са били вече включени чрез консолидация в счетоводните 

отчети. 
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№ Дата на 

получаване 

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

Предпр

иятие Б 

Физическо 
лице 1: 22 

% 

17 
душ

и 

Оборот: 
3.91 

мил.лв. 43.29   

  

Физическо 

лице 2: 22 
% 

 

Активи: 
1.4 мил.лв 

изгражда
не на 

други 

инсталаци
и- 

газови,ото

плителни, 
водопров

одни, 

климатич
ни    

  

Физическо 

лице 3: 12 

% 

 

      

  

Физическо 
лице 4: 20 

% 

 

      

  

Физическо 
лице 5: 24 

%         

Предпр

иятие 
В 

Физическо 

лице 1: 50 
% 

3 

душ
и 

Оборот: 

1.3 
мил.лв. 46.74 

гр.

Со
фия 

  

Физическо 

лице 2: 50 
% 

 

Активи: 
0.6 мил.лв 

търговия 

на едро с 
железарск

и, 

отоплител
но, 

водопров

одно, 
климатич

но 

оборудва
не   

            

 

1.Каква е категорията на Предприятие Б  съгласно Закона за 
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№ Дата на 

получаване 

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

малките и средните  предприятия  и как се определя тя ? 

      2.Съгласно чл.4  ал.8 от Закона за малките и средните  предприятия 

, Предприятие  А и Б свързани предприятия ли са ? 

      3.Съгласно чл.4  ал.8 от Закона за малките и средни 

предприятия,   Предприятие  А и В свързани предприятия ли са ? 

4. В случай, че Предприятие  А и Б са свързани при определяне на 

категорията на предприятие  Б следва ли да се добавят изцяло  

( 100%) данните на Предприятие  А и  ( 100%) данните на 

Предприятие  В ? 

 

Поздрави 
 

207.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Фирмата ми  ………. ЕООД е одобрена по мярка 60/40. На 8.05.2020г 

възобнових работа и мярката спря да действа за мен.След 

възобновяване на работа изпитвам затруднение поради ниски обороти с 

плащане на заплати осигуровки и закопуване на суровина. Въпросът ми 

е след като съм бил одобрен по мярка 60/40 мога ли да кандидатствам 

по мяркат  за безвъзмездна помощ от 3000 до 10 000лв 

Предварително благодаря за отговора. 

 

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 – мярката „60/40“ (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. 

Посоченото не Ви прави недопустим кандидат, но следва да го вземете предвид, 

когато отчитате разходи по проекта. 

208.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Фирмата ни е преустановила дейност, поради финансови затруднения 

причинени от  COVID- 19 в периода 01.04.20 - 05.05.20, след което 

възобновихме дейност. 

В точка "11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите" от 

НАСОКИТЕ фигурира "д) са преустановили дейността си".   

Попадаме ли в категорията за недопустимост за финансиране по 

грантовата схема?  

Благодаря предварително. 

 

Поздрави 

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

209.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

при попълване на формата в сайта на ИСУН, в секцията с прикачване 

на документи излиза грешка и да опитаме по-късно отново 

прикачането на файловете. Към кого да се обърнем за техническа 

помощ и судействие. Два от петте документа се прикачиха, но другите 

три не успяват дори след 5-6 опита. 

 

Поздрави 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020  

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg.  

210.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

Искам да кандидатствам по проект Подкрепа за микро и малки 

предприятия за преодоляване на последиците от пандемията COVID-

19. Аз имам профил в ИСУН, но счетоводната къща, която ме 

обслужва, ще подаде документите от мое име с КЕП. Трябва ли 

счетоводната къща да подаде документите от собствен профил или е 

възможно и от моя? 

Също така, декларациите, които се прикачат в приложение 6, същите 

ли са като публикувания пакет на страницата на Управляващия орган 

от 13.05.2020г. или са нови и предстои да бъдат качени в платформата 

на ИСУН? 

 

Благодаря за съдействието. 

 

Поздрави 

По отношение на профила за кандидатстване са възможни и двата описани от Вас 

варианта, но обърнете внимание, че 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. 

  

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 ОПИК 

mailto:support2020@government.bg
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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№ Дата на 

получаване 

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

(www.opic.bg) в раздел „Отворени за кандидатстване“ процедури или в ИСУН 2020 в 

раздел „Отворени за кандидатстване процедури“ (https://eumis2020.government.bg).  

211.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19, в 

административния договор (Приложение 3) следва ли да бъдат 

попълнени данните и адреса на кандидата? 

 

Предварително благодаря! 

 

Поздрави, 

Кандидатите не следва да попълват никакви данни в Административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна помощ. 

212.  14.05.2020 г. Здравейте, не успяваме да прикачим файлове към проектно 

предложение по схема za preodolqwane na posldedstwiqta ot Kowid 19  

 

Моля, не се колебайте да се свържете с мен, ако имате въпроси или Ви 

е необходима повече информация.  

 

С уважение 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

213.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

Искам да сигнализирам за проблем във връзка с кандидатстването по 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19“. 

 

Системата не позволява се прикачат подписаните документи. 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

https://eumis2020.government.bg/
mailto:support2020@government.bg
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Прикачено изпращам снимка на грешката. 

 

Поздрави 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

214.  14.05.2020 г. Здравете, 

 

Може ли договора да е подписан с разширение .p7m 

 

Поздрави 

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. 

215.  14.05.2020 г. Здравейте,  

 

При опита ми да кандидатствам за горепосочената подкрепа се срещам 

със следния проблем. 

 

Не мога да кача файлове в системата: 

 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

mailto:support2020@government.bg
mailto:support2020@government.bg
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Моля за навременното Ви съдействие. 

 

Поздрави 

216.  14.05.2020 г. Здравейте, имам питаме: 

Лице, управител на две фирми може ли да кандидатства с двете фирми 

по програмата? 

Съгласно изискванията по процедурата няма ограничение две фирми с един 

управител да кандидатстват самостоятелно с отделни проектни предложения, при 

условие че отговарят всички останали изисквания за допустимост, посочени в раздел 

11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване. 

217.  14.05.2020 г. Уважаеми господа, опитвам се да подам своето проектно предложение 

на фирма Би Ес Консулт ЕООД, с Булстат 123679173,  

 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 
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но системата дава грешка. последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

218.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

Във връзка с кандидатстване по оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа 

на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19" къде мога да намеря образец на 

Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и 

условията за изпълнение и образец на Декларация за съгласие данните 

на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път? 

Прикачвам файл Декларация зя финансови данни по образеца, 

публикуван в ИСУН 2020. В клетка "Сумарна стойност на оборота през 

2019г. месеца в лева" средноаритметичният оборот за 2019г.  (нетни 

приходи от продажби/12 м.) ли трябва да бъде посочен? 

Благодаря за вниманието и отделеното време! 

 

С уважение 

Одобреният пакет документи за кандидатстване, който следва да бъде използван за 

целите на подготовката на проектно предложение и който съдържа всички 

окончателни образци на приложимите документи 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 

В  Декларация за финансови данни (Приложение 2) в раздел ІІІ, дясна колона  следва 

да се посочи общата сума за 2019 г. на 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. 

219.  14.05.2020 г. Здравейте, 

моля за информация, пълномощното, което се прилага към 

документите за кандидатстване за безвъзмездната финансова помощ, 

трябва ли да е нотариално заверено? 

Поздрави 

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 

mailto:support2020@government.bg
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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изискване за нотариална заверка на пълномощното. 

220.  14.05.2020 г. Здравейте, 

при попълване на формуляра за проектно предложение по процедурата 

за подкрепа на микро и малки предприятия има явно технически 

проблем. В раздел "Прикачени електронно подписани документи" не е 

възможно прикачванетон а подписаните и сканирани декларации. 

Постоянно излиза съобщение "Възникна грешка, опитайте по-късно."  

Моля, за инструкции, как попълващия би могъл да отстрани 

възникналия проблем? 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

221.  14.05.2020 г. ЗАЩО НЕ МОГА ДА ВЛЯЗА В СИСТЕМАТА ЗА ДА 

КАНДИДАТСТВАМ 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

222.  14.05.2020 г. Свръхспешно!!! грешки в системата ви – не ми разрешава да прикача 

файлове. 

 

Моля, поправете системата спешно. Прилагам screenshot. 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020 

mailto:support2020@government.bg
mailto:support2020@government.bg
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Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

223.  14.05.2020 г. Здравейте  , 

имам въпрос относно BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и 

малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19 

Имам малък магазин за газови уреди .Мога ли да кандидатствам по 

тази програма за разходи за стока за магазина . 

Посочените в запитването Ви разходи за закупуване на стока са недопустими за 

финансиране по настоящата процедура. 

224.  14.05.2020 г. ЗДРАВЕЙТЕ,  

СИСТЕМАТА ИСУН НЕ РАБОТИ 

НЕ ПРИКАЧВА ФАЙЛОВЕ 

НЯМА ДОСТЪП ДОРИ 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

225.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

Във връзка с програмата за подпомагане на малки и средни 

предприятия, бих искала да попитам декларациите и договора, които 

могат да се качат чрез подписване с електронен подпис, но са в word 

формат, с какви настройки трябва да са - detached sign или enveloping? 

 

И също така във формат p7s ли трябва да бъдат, както целият пакет от 

документи, посочени в указанията за попълване? 

 

Благодаря предварително! 

Декларациите, които се подават на етап кандидатстване 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. 

Друга 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, като в 

този случай не е необходимо същите да се подписват и с КЕП. 

В случай че изберете да подпишете декларациите към формуляра за кандидатстване 

mailto:support2020@government.bg
mailto:support2020@government.bg
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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. 

226.  14.05.2020 г. Свръхспешно!!! грешки в системата ви – не ми разрешава да прикача 

файлове. 

 

Моля, поправете системата спешно. Прилагам screenshot. 

 

Желая да прикача към формуляра приложените пет файла. 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

227.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

При подаване на формуляра за кандидатстване по програмата при 

натискане на бутон Приключи се изписа, че е възникнала грешка. 

Опцията формуляри също не е достъпна.  

 

Какво може да се направи? 

 

С уважение, 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

228.  14.05.2020 г. Здравейте, 

относно горепосочената процедура имам няколко въпроса: 

1. Посочения начин на попълване на Приложение 2.1 с данните на чуждестранното 

mailto:support2020@government.bg
mailto:support2020@government.bg
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1. Съдружник в дружеството е физическо лице гражданин на 

Република Северна Македония. Дружеството се представлява заедно и 

поотделно от съдружниците. 

Приложение 2,1 се попълва от всички съдружници. Допустимо ли е в 

декларацията да се посочи в поле ЕГН персоналния номер на лицето 

гражданин на Република Северна Македония, а в поле № на лична 

карта - номера на македонската лична карта. 

2. Допустими разходи по процедурата ли са плащане на данък 

недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС за цялата 2020 

година, както и авариен ремонт на собствен недвижим имот на 

стойност между 5 и 10 хиляди лева. 

Предварително благодаря 

Поздрави 

физическо лице е допустим. 

2. Посочените в запитването Ви разходи за данъци такси са недопустими за 

финансиране по настиящата процедура. По отношение на разходите за ремонт, то 

същите биха били допустими, в случай че могат да бъдат отнесени като текущ 

разход за външна услуга и не водят до увеличаване на балансовта стойност на 

недвижимия имот. 

229.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Системата Ви не работи. При положение, че знаехте, че ще има такова 

натоварване, защо в момента не може да се работи в нея 

 

Поздрави 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

230.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Представлявам Юридическо лице-микро предприятие, което е 

Застрахователен брокер с код по КИД-2008 : 66.22. 

Можем ли да кандидатстваме по мярка BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа 

на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“? Попадаме ли във финансовия 

сектор? 

Предварително Ви благодаря. 

Съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, по процедурата не могат да 

кандидатстват 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“. Посоченият в запитването Ви код на икономическа 

дейност попада в Сектор К и е недопустим за финансиране по процедурата. 

mailto:support2020@government.bg
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231.  14.05.2020 г. Здравейте, относно програмата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на 

микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19 искаме да попитаме дали фирма 

, която е регистрирана по ДДС  с адрес в град Поморие и се занимава с 

хотелиерство и ресторантьорство може да кандидатства по  тази 

програма 

ПОЗДРАВИ!!! 

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 

Регистрацията на фирмата в град Поморие и икономическата ѝ дейност в областта на 

хотелиерството и ресторантьорството не представляват ограничение за нейното 

участие по процедурата. 

232.  14.05.2020 г. НЯМА ВРЪЗКА СЪС СИСЕМАТА Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

233.  14.05.2020 г. Здравейте, 

ще бъдат ли качени документите по иновации и 

конкурентноспособност относно мярката за КОВИД-19 на сайта на 

ИСУН 2020 или може да се свалят и тези от сайта на opic.bg? 

Поздрави. 

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 

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
mailto:support2020@government.bg
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/
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раздел „Отворени за кандидатстване процедури“ (https://eumis2020.government.bg). 

234.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

попълнили сме декларациите и сме в готовност да пуснем поектно 

предложение. Системата не дава достъп до профилите. 

и това постоянно. 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

235.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

Когa се очаква системата да работи нормално? 

 

Поздрави 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

236.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Генерирахме всички файлове, подписани с електронен подпис около 

10.30 ч. и от тогава до сега не можем да влезем в системата за да 

завършим и подадем предложението относно отворената оперативна 

програма "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване 

на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

 

Молим за вашето любезно съдействие за решаване на проблема със 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

https://eumis2020.government.bg/
mailto:support2020@government.bg
mailto:support2020@government.bg
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сайта 

https://eumis2020.government.bg/Error/Error.html?aspxerrorpath=/bg/s/Acc

ount/Login 

 

Моля вижте прикачения файл! 

 

Оставам с Уважение 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

237.  14.05.2020 г. 1. Не мога да изтегля проектното предложение, за да го подпиша дава 

грешка. 

Срив във системата на ИСУН? 

 

2. При прикачване на файловете, два от тях получиха различни от 

зададените от мен имена. Подозирам, че ми се лепнаха чужди файлове, 

но не мога да ги сваля, за да ги проверя. Тъй като става дума за 

допълнителни документи, които не са задължителни, реших да подам 

проектното приложение с тях, но подавам сигнал. Изпращам 

скрийншотове на екраните с имената на прикачените файлове и с 

действителните имена на файловете.  

 

Поздрави 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg. 

Моля да имате предвид, че в случай че при проверката на проектното предложение 

бъде установена липса на документи и/или друга нередовност, оценителната 

комисия ще изпраща до кандидатите уведомление за установените нередовности 

посредством ИСУН 2020. Кандидатите следва да представят липсващите 

документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) работни дни от датата на 

изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. Уведомленията за установени 

нередовности ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на 

кандидата, като кандидатът ще бъде известяван за посоченото електронно чрез 

електронния адрес, асоцииран към неговия профил. За дата на получаване на 

уведомлението се счита датата на изпращането му в ИСУН 2020. 

238.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

имам два въпроса относно проекта "Подкрепа на микро и малки 

1. Съгласно изискванията на процедурата допустимите кандидати следва да са 

юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон 

mailto:support2020@government.bg
mailto:support2020@government.bg
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предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19" 

1. Има ли право да кандидатства ЕООД с КИД 8623 -Дейности на 

лекари по дентална медицина? 

 

2. Може ли проектното предложение да бъде подадено с КЕП на  

счетоводителя на фирмата, с нотариално пълномощно за подаване на 

документи към институции? 

или Закона за кооперациите.   

В случай че са изпълнени и останалите изисквания за допустимост по процедурата: 

кандидатът да е осъществявал стопанска дейност през 2019 г., да има отчетени поне 

30 000 лв. „нетни приходи от продажби“ в Годишната данъчна декларация за 2019 г., 

да отговаря на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия, да има регистриран  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, както и към 31 декември 2019 г. да 

не е в затруднено положение. 

Предвид изложеното, в случай че отговаряте на горепосочените изисквания, както и 

всички останали условия по процедурата, бихте били допустим кандидат по 

процедурата.  

2. 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. 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. 

В случай на упълномощаване се попълва изрично пълномощно по образец – 

Приложение 3.1., датира се и се 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 

подписано от само едно от лицата с право да представляват кандидата. Няма 

изискване пълномощното да е нотариално заверено. 

239.  14.05.2020 г. От името на …. ООД ЕИК …………. 

 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 
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№ Дата на 

получаване 

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

Ви информирме, че проектът е готов, но не може да бъде подаден в 

ИСУН.  

 

Моля за действия от Ваша страна. 

 

С уважение 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

240.  14.05.2020 г. Здравейте!  

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване BG16RFOP002-

2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 ,  

бихме искали да Ви попитаме дали е допустимо категоризиран обект 

като пивница да закупи в рамките на проект по тази процедура стоки, 

които обичайно предлага, а именно: безалкохолни напитки, алкохолни 

напитки, цигари, ядки, сладолед и др.? 

Съгласно изискванията за допустимост на разходите по процедурата закупуването на 

стоки не попада в обхвата на допустимите разходи, поради което същите ще се 

считат за недопустими  разходи.  

241.  14.05.2020 г. Здравейте!  

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

малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“  

Моля, да ми отговорите на следния въпрос: 

По тази оперативна програма могат ли да кандидатстват Еднолични 

търговци на патентна дейност , които отговарят на всички други 

условия по допустимост, но с Данъчната декларация по чл.50 за 2019 г. 

са подали Приложение 7 за патентна дейност, а НЕ Приложение 2 ???  

Благодаря! 

В случай че представляваното от Вас предприятие извършва дейности, подлежащи 

на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по 

реда на ЗМДТ, и в тази връзка е попълнило Приложение 7 към Годишната данъчна 

декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г., и не попълнило Приложение 2 към ГДД 

за 2019 г., следва в таблицата по т. III на Декларацията за финансовите данни 

(Приложение 2), относно „Нетни приходи за продажби, посочени в Годишната 

данъчна декларация … за 2019 г. …“, да посочите сумарния размер на всички 

приходи/доходи от дейността, декларирани на ред 1, Част ІІ – Доходи, придобити 

през годината, на Приложение № 7 към Годишната данъчна декларация по чл. 50 от 

ЗДДФЛ за 2019 г. 

242.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Имам проблем при подаването на проектното предложение. След 

прикачване на електронния подпис, натискам бутона за подаване на 

предложението, но възниква грешка. 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

mailto:support2020@government.bg


 

    

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 
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получаване 

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

Бихте ли се свързали с мен на …… . 

Поздрави  

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

243.  14.05.2020 г. Привет, 

 

Този екран означава, че има някаква грешка във вашата система или в 

моето предложение. Всичко съм качил, но като дам подай предложение 

излиза този екран. Претоварена система? Техническа грешка? Важно е 

да знаем каква е причината, за да коригираме ако е от наша страна. 

Изглежда, че е от ваша, може ли за потвърждение? 

 
Това е на финалната права, след подписване на файла когато се 

опитвам да го подам 

 

 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020  

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

244.  14.05.2020 г. До 

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" 

Министерство на икономиката  

Управляващ орган на  

ОП "Иновации и конкурентоспособност" 

Посочените от Вас разходи за счетоводни услуги, за юридически консултации, за 

наем на офис, попадат в обхвата на разходи за външни услуги и би следвало да са 

допустими, при условие че отговарят на всички останали изисквания за допустимост 

на разходите. 

mailto:support2020@government.bg
mailto:support2020@government.bg
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Относно: Въпрос по открита Процедура № BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

 

Уважаеми госпожи и господа,  

във връзка с открита Процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на 

микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19, бихме искали да Ви отправим 

следния въпрос по отношение на допустимите разходи описани в т. 

14.2. от Условията за кандидатстване: 

 

1. В разходите за външни услуги(вкл. режийни разходи) включват ли се 

разходи като например: 

 

- Разходи за счетоводни услуги; 

 

- Разходи за юридически консултации; 

 

- Разходи за наем на офис; 

 

- Разходи по договори с външни организации, необходими за 

оперативната дейност на бенефициента; 

 

Възможно ли е Управляващия орган да предостави няколко примера за 

това какъв тип разходи се включват в разходите за външни услуги?  

 

Благодаря предварително! 

 

С уважение 

Посочените в запитването разходи по договори с външни организации, необходими 

за оперативната дейност на бенефициента, не са посочени конкретно, поради което 

не може да се представи категоричен отговор. 

Посочените в настоящия отговор разходи за счетоводни услуги, за юридически 

консултации, за наем на офис могат да се считат за примерни разходи, които попадат 

в обхвата на разходи за външни услуги. 

245.  14.05.2020 г. Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с кандидатстването по процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

1. Информация за банковата сметка на предприятието кандидат следва да се 

представи в  Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение (Приложение 2.1, Раздел 7). С оглед необходимостта от 

ускорена подкрепа на предприятията, по процедурата не се предвижда отделен етап 
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Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“, имам 

следните въпроси: 

1. В Чл. 14.3 от Общите условия (Приложение 3.2) е описано, че 

Кандидатите (МСП, които не са бюджетни предприятия) следва да 

открият отделна банкова сметка за изпълнението на проекта. Възможно 

ли е на етап кандидатстване да се посочи IBAN на текуща оперативна 

банкова сметка на предприятието, а едва при сключване на договора да 

се открие нова и тя да се предостави с документите при подписване на 

договор за безвъзмездна помощ? 

2. Допустими ли са разходите за осигуряване на задължителна 

публичност на проекта (напр. за плакат, публикации – чл. 6.5 от 

Общите условия), като част от безвъзмездната помощ? 

3. Допустими ли са разходи за консултантски услуги за управление на 

проекта – изготвяне на финален отчет? 

4. Допустими ли са разходи по лизингови вноски за закупени 

транспортни средства, обслужващи дейността на фирмата? 

 

С уважение 

на договаряне, през който да бъдат предоставяни документи. 

Освен това, бенефициентът е задължен да поддържа отделни счетоводни аналитични 

сметки или отделна счетоводна система за допустимите разходи по проекта и 

използването на средствата от безвъзмездната финансова помощ, съгласно 

изискванията на чл. 57, ал. 1, т.5 от ЗУСЕСИФ, . 

2. Допустимите по процедурат разходи включват и разходите за външни услуги, в 

рамките на които попадат и разходите за визуализация и публичност. 

3. Разходите за подготовката, както и за управлението  на проектно предложение не 

са свързани с оперативната дейност на предприятието и са недопустими по 

настоящата процедура. 

4. Разходи по лизингови вноски за закупени транспортни средства са недопустими. 

246.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

Относно процедура BG16RFOP002-2.073 ,„Подкрепа на микро и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19. документите, които следва да се прикачат в 

системата ИСУН как трябва да бъдат подписани: електронно или ръчно 

на хартиен носител и сканирани? 

  

 

Поздрави 

Възможни са и двата подхода. 

В първия случай Декларациите се датират и подписват на хартиен носител от лицата 

с право да представлява кандидата и се сканират и прикачат/прилагат в ИСУН 2020. 

Във вторият случай декларациите 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. 

247.  14.05.2020 г. Свръхспешно!!! грешки в системата ви – не ми разрешава да подам 

проектното ми предложение. 

Моля, поправете системата спешно. Прилагам screenshots. 

При кликане на зеления бутон ми дава грешка – виж приложеното. 

Смятайте, че датата и часът на подаване на предложението ми е както е 

на прикачения тук *.p7s bdx.!!! 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 
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 функционирането на ИСУН 2020  

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg.  

248.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Успешно попълних, изтеглих и подписах с КЕП проектното си 

предложение по процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-

2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19.  

При опит да финализирам процеса по подаването му обаче системата 

отказва да го приеме и дава следната обратна връзка: 

ТУК СНИМКАТА 

Моля за разяснения какво следва да предприема в тази ситуация. 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg.  

249.  14.05.2020 г. Поради блокиране и изхвърляне от системата за подаване на ел. 

предложение на проекти, проектът ни се е изпратил два пъти. Проблем 

ли ще бъде това? 

 

Пожелаваме Ви приятен и успешен ден! 

В рамките на процедурата кандидатите могат да подадат само едно проектно 

предложение при съобразяване на изискванията по т. 9 от настоящите Условия за 

кандидатстване и изпълнение. В случай че един и същи кандидат е подал повече от 

едно проектно предложение, ще бъде разгледано само първото постъпило проектно 

предложение. 

250.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Пишем ви във връзка с техническата невъзможност да подадем 

електронното си предложение за процедеура  

BG16RFOP002-2.073 

На последната стъпка изписва съобщение "Възникна техническа 

грешка. Моля опитайте по-късно." 

Моля да ни информирате, когато техническият проблем е разрешен за 

да можем да си подадем предложението. 

Благодаря предварително! 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020  

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

mailto:support2020@government.bg
mailto:support2020@government.bg
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заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg.  

251.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

кога наистина ще отворите процедурата за кандидатстване? 

 

от сутринта не могат да се подават проектни предложения 

 

Поздрави 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020  

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg.  

252.  14.05.2020 г. Здравейте, 

   

Моля за информация защо в продължение на часове не успяваме 

успешно да приключим подаването на проектното ни предложение 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19 ( от 11:10 до момента ), което са безброй сваляния и преподписвания 

на проектното предложение? 

Всеки път визуализира следната грешка: 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg.  
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Опитахме и различни браузъри на последни версии, файлът  е 

подписан коректно с .p7s (detached signature).  

Попълнихме формулярът в 10:04 и до 11:10 не успяхме да прикачим 

подписаните с КЕП документи (декларации, удостоверения и т.н.) 

  

Бихме желали първият ни опит за подаване да се счита за валиден. 

Не мислим, че сриването на сайта на ИСУН 2020 трябва да оказва 

влияние върху поредният номер на подаване на проектното ни 

предложение. 

  
Ще очакваме Вашият коментар за създалата се ситуация. 

253.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

повече от час и половина портала не спира да дава една и съща грешка 

(екранна извадка в DOC файла). 

 

Никой не отговаря на и-мейлите, пратени през контактната форма. 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 
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Моля за съдействие и благодаря предварително! 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

254.  14.05.2020 г. Въпрос от кандидат 

 

за получаване на безвъзмездна финансова помощ по  

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

 

Процедура на подбор на проекти  

 

BG16RFOP002-2.073  

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Едноличните търговци, които не попълват Приложение 2 за доходи от 

стопанска дейност като едноличен търговец 

и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ, а са само на 

патентен данък и попълват само Приложение № 7 от от декларацията 

по чл.50 по ЗДДФЛ не са ли допустими кандидати  и не следва ли да 

посочат при кандидатстването  по настоящата процедура оборота си от 

патентната дейност ? 

Моля, за своевременен отговор, предвид крайния срок за 

кандидатстване! 

В случай че представляваното от Вас предприятие извършва дейности, подлежащи 

на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по 

реда на ЗМДТ, и в тази връзка е попълнило Приложение 7 към Годишната данъчна 

декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г., и не попълнило Приложение 2 към ГДД 

за 2019 г., следва в таблицата по т. III на Декларацията за финансовите данни 

(Приложение 2), относно „Нетни приходи за продажби, посочени в Годишната 

данъчна декларация … за 2019 г. …“, да посочите сумарния размер на всички 

приходи/доходи от дейността, декларирани на ред 1, Част ІІ – Доходи, 

придобити през годината, на Приложение № 7 към Годишната данъчна 

декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. 

255.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 

при последната стъпка на подаване на проекта: когато подписът е 

качен коректно и се показва, и натиснем бутон ПОДАЙ: 

Върти, върти и след което дава "грешка в системата". 

 

Стъпката, където всеки път дава грешка, е: SUBMIT/SIGNATURE 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

mailto:support2020@government.bg


 

    

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“ 

 
 
 

31 
 

№ Дата на 

получаване 

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

 

Всички останали стъпки се получават, но при тази не се получава. 

 

Ако има възможност да ни отговорите дали в нас е проблемът, или 

сайтът е по-натоверен в момента?  

 

Много ще съм благодарна на съдействие, че доста ни е високо нивото 

на адреналина. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

256.  14.05.2020 г. Здравейте, 

От 3 часа се опитвам да подам проектно предложение в 

https://eumis2020.government.bg/, но на финалната стъпка от самото 

подаване (след като съм подписал и прикачил успешно ISUN файла) 

при настискане на бутон “4. ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ” постоянно получавам “Възникна грешка. Моля, 

опитайта отново по-късно.” 

Какъв може да е проблемът и как да проверя защо не мога да приключа 

процеса? Акаунта ми е регистриран с имейла, от който пиша в 

момента: mihail@cosense.ai 

Благодаря предварително! 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

257.  14.05.2020 г. Привет, 

имаме следния въпрос относно приложение 2.1 - Описано е, че то 

трябва да се попълни и подпише от всички представляващи, 

независимо дали са заедно или по отделно. Въпросът е две отделни 

бланики ли се попълват, ако са двама или се попълват в първия абзац 

данните на всички представители, или единят се попълва, а останалите 

само разписват? Става дума за програма BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19.  

 

Поздрави! 

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. 
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258.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Имам интерес към кандидатстване по програма: BG16RFOP002-2.073 - 

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19. 

В документа разясняващ процедурата по кандидатстване е записано, че 

приложенията могат да бъдат подписани “на ръка” и съответно 

сканирани и прикачени в система. За подписване на “Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” е 

записано, че трябва да бъде подписан с КЕП, но не и “на ръка”. 

Възможно ли е и той да бъде подписан "на ръка” и съответно сканиран, 

тъй като не разполагам с издаден валиден КЕП? 

 

Благодаря предварително! 

 

С уважение, 

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, като не е допустимо същият да бъде подписан на хартиен 

носител, сканиран и прикачен в системата. 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.          

Предвидена е възможност да упълномощите трето лице, което разполага с КЕП, 

което не е представляващ предприятието-кандидат за подаване на проектното 

предложение и за подписване на административния договор за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ 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. Няма изискване за нотариална 

заверка 

259.  14.05.2020 г. Здравейте,защо системета не ме допуска да подам  проектното 

предложение след като всочко ми е  ОК. 

Във връзка с огромния обществен интерес към процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ в началните часове от отварянето на 

процедурата за кандидатстване на 14.05.2020 г. бяха регистрирани моментни пикове 

на претоварване на системата, което създаде временни технически трудности при 

функционирането на ИСУН 2020. 

Уверяваме Ви, че към настоящия момент ИСУН 2020 обработва успешно Вашите 

заявки и при необходимост от техническа подкрепа при работата със системата 

можете да се обръщате към хелпдеск звеното на ИСУН 2020 на адрес: 

support2020@government.bg . 

260.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Фирмата ми …… ЕООД беше удобрена по мярката 60/40.След 

възобновяване на работа на 08.05.2020г мярката спря да действа за 

мен.Поради ниските обороти след възобновяване на работа фирмата 

изпитва затруднени с плащане на режийни разходи,заплати,осигуровки 

и закопуване на суровина.Фирмата има задължения към бюджета за 

осигуровки и ДДС.Въпросът ми е мога ли да кандидатствам по мярката 

за безвъзмездна помощ от 3000 до 10 000лв 

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 мярката „60/40“ (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. 

Посоченото не Ви прави недопустим кандидат, но следва да го вземете предвид, 

когато заявявате разходи по проекта. 

mailto:support2020@government.bg
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№ Дата на 

получаване 

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

Предварително благодаря за отговора 

Поздрави 

261.  14.05.2020 г. 1. При попълване на таблицата в полето "Нетни приходи за продажби" 

трябва да се попълни абсолютната стойност на нетните приходи от 

продажби за 2019 г. или само 1/12 част, представляващи средно 

месечния оборот. 

2. ЕТ, който не е попълвал Приложение 2 от ГДД по чл. 50 за 2019г., а 

Приложение 7, данните от част II, т. 1."Приходи/доходи от дейността" 

на това приложение ли трябва да посочи във таблицата на т.III от 

Приложение 2 "Декларация за финансови данни". 

1. В случай че питането Ви се отнася до приложение 2, точка III. следва да имате 

предвид, че в първата колона на таблицата следва да посочите стойността на нетните 

си приходи от продажби за м. април 2020 г., а в колона 2 стойността на нетните 

приходи от продажби съгласно данните, посочени в Годишната данъчна декларация 

за 2019 г., а не средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г. 

2. Описаният начин за попълване на Приложение 2 е коректен. 

262.  14.05.2020 г. Здравейте, 

към заявление с Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.073-4563. 

Съм прикачил договора с грешното разширение p7s, а не p7m, т.е. с 

отделен подпис, а не с прикачен. 

Каква е възможността за промяна? Да подам ли ново предложение? 

 

Поздрави 

Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектни предложения, в случай 

че административният договор не е представен съгласно изискванията същият ще 

бъде изискан на етап оценка на проектното  предложение.  

Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на локалния 

компютър чрез attached signature – файл и подпис в един документ 

Комуникацията между Оценителната комисия и кандидата се осъществява чрез 

профила, от който е подадено проектното предложение. 

263.  14.05.2020 г. Здравейте,  

приключих формуляр за кандидатстване по проектаBG16RFOP002-

2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез 

препоръчания от Вас сайт https://eumis2020.government.bg. След 

проверка и потвърждение, че няма грешки, формулярът беше 

приключен, но не се появи съобщение, че е успешно изпратен и 

В случай че Вашето проектно предложение е подадено успешно, следва да е видимо 

в профила Ви в ИСУН, секция „Проектни предложения“/Подадени. 

Tъй като получаването на e-mail-a някой път зависи от фактори извън системата 

ИСУН, ви съветваме да проверявате редовно профила си в ИСУН, за да следите за 

зададени въпроси от оценителната комисия. Също така можете да проверите дали 

мейлът не е попаднал в папка „SPAM” или “JUNK”, тъй като това е често срещан 

проблем. Ако липсва такъв мейл, е необходимо да проверите системните настройки 
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получаване 

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

потвърждение, че е получен.  

Въпрос: Ще получа ли по е-мейла потвърждение и входящ номер на 

заявлението или как се разбира, че предложението е прието. 

Поздрави 

на Вашата поща, защото е възможно те да възпрепятстват получаването на 

автоматичен имейл от noreply.umis2020@egov.bg . В допълнение бихте могли да 

добавите този адрес към “Save sender list”. 

264.  14.05.2020 г. Здравейте, 

 Във връзка с проектно предложение с входящ регистрационен номер: 

BG16RFOP002-2.073-0155 ( продедура BG16RFOP002-2.073)  в 

попълненият формуляр в част първа -Данни за кандидата сме 

пропуснали да впишем код на организацията по КИД 2008. Кодът на 

икономическа дейност съгласно този класификатор ни е 96.02 - 

Фризьорски и козметични услуги (този код е вписан в годишната 

декларация за 2019г и в годишен отчет към НСИ). Необходимо ли е  да 

представим допълнителни документи тъй като формулярът не може да 

се редактира. 

Хубав ден! 

В случай че поле „Код на организацията“ не е попънено във формуляра за 

кандидатстване, 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 съответният проект и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл 

адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. Кандидатите следва да 

представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) 

работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.  

265.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Интересува ме дали мога да се възползвам от програмата, за разходи, 

които са за поддръжка на оборудване на фирмата в чужбина ? 

Благодаря предварително 

Съгласно т. 5 от условията за кандидатстване проектите по процедурата следва да 

бъдат изпълнени на територията на Република България. Предвид горепосоченото 

посочените във въпроса разходи са недопустими. 

266.  14.05.2020 г. Добър ден! Възможно ли е, когато упълномощеното лице има 

електронен подпис (КЕП) издаден на фирмата„ която представлява, а 

не на него като физическо лице, същият този КЕП да бъде ползван и за 

подписване на документите на друг кандидат? Благодаря Ви! 

Проектното предложение може да бъде подадено от упълномощено както физическо, 

така и юридическо лице. 

В описания в запитването вариант изрично упълномощено следва да е съответното 

юридическо лице, а използваният КЕП трябва да е с титуляр упълномощеното 

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



 

    

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“ 

 
 
 

36 
 

№ Дата на 

получаване 

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

представител на упълномощеното юридическо лице. 

Условията за кандидатстване не съдържат ограничение с един КЕП да се изпозлва за 

подписването на проектното предложение и Администратвиния договор на няколко 

кандидата при спазване на всички изисквания, посочени в Условията за 

кандидатстване. 

267. Е

н

и

 

в

  

14.05.2020 г. Здравейте! 

Представляваното от мен дружество не отговаря на един от шестте 

критерия за допустимост на кандидатите, а именно т.6, описани в 

Условия за кандидатстване и изпълнение на стр.6-8 по Процедура 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19“. Трябва ли да бъдат изпълнени всички критерии кумулативно, за да 

има право Дружеството да получи безвъзмездна финансова помощ по 

вече споменатата процедура BG16RFOP002-2.073? 

Поздрави 

Всички критерии за допустимост трявба да са кумулативно изпълнени, за да бъде 

един кандиат допустим по процедурата. 

 

268.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Собственик съм на счетоводна къща и днес подадох своето проектно 

предложение успешно (вх.№ BG16RFOP002-2.073-4528) 

В данни за кандидата съм посочила основната си дейност:  69.20 

Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации, но във 

финансова информация съм маркирала: Икономическа дейност 16 

Финансови и застрахователни дейности. Сега се замислих, че може би 

не беше коректно и трябваше да посоча Други услуги. 

Това проблем ли е, тъй като в критериите за допустимост видях, че 

фирми от финансовият сектор не са допустими. Ще бъде ли обърнато 

внимание на на КИД приоритетно пред посочената икономическата 

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  

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“. 
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дейност? 

Има ли начин да се поправи? 

Предварително благодаря за вашия отговор. 

Поздрави 

269.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Възможно ли е кандидатстването на фирма регистрирана в гр.Сопот?  

Поздрави 

Допустимо е проектите по процедурата да бъдат изпълнени на територията на 

Република България, вкл. в гр Сопот, като Условията за кандидатстване не съдържат 

ограничение фирми, регистрирани, в което и да е населено място на територията на 

Република България да участват. 

 

270.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Имам въпрос относно програмата BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на 

микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19 

Може ли да се кандидатства по тази програма ако от месец февруари 

до момента на кандидатстването фирмата няма разходи на стойност 

3000 лв ? 

Благодаря 

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. 

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

изпълнение на проекта (максимална продължителност на проекта 3 месеца). 

271.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Възможно ли е да подпиша документите с Облачен/ Мобилен КЕП на 

Евротръст? 

Поздрави 

Проектното предложение, административният договор и декларациите (ако сте 

избрали да подпишете декларациите с КЕП) следва да бъдат подписани с квалициран 

електронен подпис. Издаден от Евротръст технолоджис АД  КЕП е допустим – 

фирмата е вписана от Комисията за регулириране на съобщенията в националния 

доверителен списък на доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги.  

Подписването с облачен/мобилен електронен подпис не е допустимо. 
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272.  14.05.2020 г. Здравейте,  

подадох проектно предложение, но административният договор е 

подписан чрез adobe->tools->siganture. Искам да разбера това дали е 

правилно и дали няма да доведе до отказ на проектното предложение? 

Ако е необходимо друго подписване, ще се свържат ли с мен? Не 

разбирам какво означава attached signature, този термин беше в 

условията за кандидатстване. 

Благодаря предварително 

Начинът на подписване, описан във въпроса е правилен.  

Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектни предложения, в случай 

че административният договор не отговаря на изискванията, ще бъде изискан на етап 

оценка на проектното  предложение. Кандидатите следва да представят липсващите 

документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) работни дни от датата на 

изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.  

273.  14.05.2020 г. Здравейте, пиша ви от проект с входящ номер BG16RFOP002-2.073-

0508 

На основни данни : 

Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)  

Населено място 

Населено място 1  

гр.Варна - сме отбелязали Варна, защото фирмата ни е регистрирана 

там, но основната ни дейност е в гр. Несебър / Слънчев бряг и там ще 

бъде основно дейността ни по проекта.  

Как можем да направим промяната? 

Благодаря ви предварително! 

С уважение 

На този етап промени в проектното предложение са недопустими.  

В случай че е необходимо, промяната може да бъде направена на етап изпълнение на 

проекта  съгласно посоченото в Приложение 3.2. Общи условия към финансираните 

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Член 

8 – Изменение на договора, т. 8.6. 

274.  14.05.2020 г. Моля, за отговор на следния важен въпрос, касаещ лекарите и начинът 

им на отчитане на оборота към Здравната каса: 

Лекар по дентална медицина извършва услуги към здравната каса през 

Съгласно т. 5 от раздел 11.1 от Условията за кандидатстване спадът в оборота се 

оценява въз основа на м. април 2020 г. 

„Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота 
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месец април, но финансовия документ - фактура се издава в началото 

на месец май, като във фактурата е посочено, че услугите са за периода 

01.04. до 30.04.2020. Този априлски оборот ли трябва да се вземе 

впредвид при попълване на финансовите данни за оборота на месеца 

предхождащ подаване на заявлението или оборота през март, който е 

фактуриран през април? Реално спад има в услугите за месец април, 

тъй като месец март спад започва след 13 март и информацията от 

априлската фактура, касаеща месец март не отразява обективно 

икономическите последствия в резултат на пандемията. 

Благодаря предварително 

(нетните приходи от продажби1) за месец април 2020 г., спрямо 

средния месечен оборот (нетни приходи от продажби2) през 2019 г.“ 

275.  14.05.2020 г. Здравейте. 

Домустими ли са разходи за възнаграждения и осигуровки, свързани с 

тях, ако за същите са одобрени и получени средства по мярката 60 / 40? 

Благодаря и приятен ден! 

Кандидати, които са получили средства по мярката 60/40  (съгласно ПМС № 

55/30.03.2020 г.), не могат да заявяват разходи за възнаграждения по настоящата 

процедура. 

276.  14.05.2020 г. Добър ден ! 

Подготвяме документи за кандидатстване по програма "Подкрепа на 

микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

1. Според чл.4, ал.8 във връзка с чл.4, ал.5 от ЗМСП две предприятия са свързани, 

когато физическото лице или група от физически лица, които действат съвместно, 

притежава/т повече от 50% от капитала (броя на гласовете в общото събрание) на 

двете предприятия и тези предприятия извършват своята дейност или част от нея на 

                                                           
1
 “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. 

2
 В случаите, когато кандидатът е регистриран преди 01.01.2019 г. – средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. се изчислява като стойността на „нетните 

приходи от продажби“ от Годишната данъчна декларация (ГДД) за 2019 г. (ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“), или ГДД по чл. 50 от 
ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“)), се раздели на 12. 
В случаите, когато кандидатът е регистриран в периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. вкл. – средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. се изчислява като 
стойността на „нетните приходи от продажби“ от ГДД за 2019 г. (ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“), или ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“)), се раздели на остатъчния брой месеци след регистрацията до края на 2019 г., като месецът на 
регистрация не се взема предвид. Пример: дружество, регистрирано през месец март 2019 г., за да изчисли средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г., следва 
стойността на „нетните приходи от продажби“ от ГДД за 2019 г. да раздели на 9. 
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последствия от пандемията COVID-19“, но имаме няколко въпроса: 

1. Ще кандидатстват три предприятия - от които 2 Акционерни 

Дружества (АД) и 1 Дружество с Ограничена Отговорност (ООД).  

  Представителя и на трите дружества е едно и също физическо лице, 

което притежава дялове и в трите дружества както следва: 

   Дружество "А" АД- 24,50 % 

   Дружество "Б" АД- 50 % 

   Дружество "В" ООД- 50 % 

Как следва да попълним Приложение 1 и Приложение 2 ? Да се 

сумират ли стойностните показатели от Отчета за приходи и разходи и 

на трите дружества? 

Както и стойностите от счетоводния баланс. 

2. Ако приемем, че по Въпрос 1 - трябва да обединим показателите и на 

трите дружества, И за трите ли следва да подадем отделни Заявления за 

кандидатстване?  

3. Ако приемем, че по Въпрос 1 - трябва да обединим показателите и на 

трите дружества, какъв ще е размера на финансиране, т.е. може ли да 

се кандидатства за финансиране и на трите дружества за по 10 000 лв. ?  

Успешен ден!  

същия съответен пазар или вертикално свързани пазари. От запитването е видно, че 

Физическото лице не притежава самостоятелно (не е налична информация за 

съвместно притежание с други лица) на повече от 50% от капитала на трите  

предприятия А и Б и В, поради което те не могат да бъдат определени като свързани 

по смисъла на чл.4, ал.8 от ЗМСП. С оглед изложеноето и наличната в запитването 

инфомрция не е видна  необходимост да се сумират показателите на трите 

дружества, доколкото те са независими. 

2. Преценката за необходимостта от подаване на проектни предложения е спрямо 

волята на кандидати, като наличието на свързаност влияе на категорията на 

предприятието и не води до задължение за подаване на проектни предложения от 

всички свързани предприятия. 

3. По процедурата не са налице ограничения, които да не позволяват подаване на 

проектното предложение от трите посочени дружества (независимо дали са свързани 

или не), доколкото изпълняват самостоятелно всички изисквания,  съответно всяко 

едно тях може да кандидатства за БФП в размер до 10 000 или за до 10% от оборота 

(нетните приходи от продажби) за 2019 г. 

277.  14.05.2020 г. Здравейте,  

Във връзка с програмата "Преодоляване недостига на средства и 

липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от 

COVID-19", бихте ли могли да предоставите информация, дали ще 

бъдат признавани за "Допустими разходи", разходи по застрахователни 

Разходите по застрахователни полици и гориво са допустими за срока на 

допустимост на разходите - от 01.02.2020 г. до края на изпълнение на проекта. 

Разходите за лизингови вноски са недопустими по настоящата процедура. 

Критерият за допустимост на кандидата е „Кандидати, които са регистрирали спад 
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полици, горива и лизингови вноски на автомобили (или лихви по 

същите лизингови вноски), с които се осъществява предмета на 

дейност на фирмата, който е "транспорт на туристи"? 

Също така, дружеството работи с касова наличност необхофима за 

покриване на текущи нужди на шофьи, които работят на територията 

на цялата страна. Ще бъде ли пречка за одобрение на проектно 

предложение, касовата наличност на дружеството? 

Благодаря Ви предварително 

поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби
3
) за месец април 2020 г., 

спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби
4
) през 2019 г.“ 

278.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Имаме следните въпроси относно кандидатстване по процедура 

BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19: 

В Административния договор трябва ли да се попълнят данни за 

кандидата? Трябва ли същият да бъде подписан на хартиен носител или 

само с КЕП? 

Предварително Ви благодаря. 

В Административния договор не са налични полета за попълване.  

Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на локалния 

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

                                                           
3
 “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. 

4
 В случаите, когато кандидатът е регистриран преди 01.01.2019 г. – средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. се изчислява като стойността на „нетните 

приходи от продажби“ от Годишната данъчна декларация (ГДД) за 2019 г. (ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“), или ГДД по чл. 50 от 
ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“)), се раздели на 12. 
В случаите, когато кандидатът е регистриран в периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. вкл. – средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. се изчислява като 
стойността на „нетните приходи от продажби“ от ГДД за 2019 г. (ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“), или ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“)), се раздели на остатъчния брой месеци след регистрацията до края на 2019 г., като месецът на 
регистрация не се взема предвид. Пример: дружество, регистрирано през месец март 2019 г., за да изчисли средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г., следва 
стойността на „нетните приходи от продажби“ от ГДД за 2019 г. да раздели на 9. 
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279.  14.05.2020 г. Здравейте, 

опускат ли се разходи за изплащане на кредити. 

Имаме помещения, които отдаваме под наем, но единия наемател се 

отказ , а другия плаща половин наем от Март 2020. 

Помещенията са ипотекирани и от наема плащаме кредита. 

Разходи за изплащане на кредити не са допустими по процедурата. 

280.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Имаме въпрос относно кандидатстване за проект №   BG16RFOP002-

2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 

За съжаление, Видяхме, че има промени във Прил.2.1. и във 

Административния договор, моля да ни посъветвате, има ли вариант, 

да предадем новите документи във кореспонденция или по друг начин. 

Благодаря ви предварително!  

Поздрави! 

Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектни предложения, в случай 

че административният договор, както и  Декларацията, че кандидатът е запознат с 

условията за кандидатстване и условията за изпълнение не отговарят на 

изискванията, ще бъдат изискани на етап оценка на проектното  предложение. 

Комуникацията между Оценителната комисия и кандидата се осъществява чрез 

профила, от който е подадено проектното предложение. Кандидатите следва да 

представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) 

работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.  

281.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Бихте ли уточнили какъв КЕП следва да се ползва – за физическо лице 

или юридическо лице? 

Аз съм управител на фирмата и лично ще подам документите, но не ми 

става ясно какъв КЕП е необходимо да ползвам. 

Поздрави 

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 

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

следва да се разбира официален представител на предприятието. 

 

282.  14.05.2020 г. Здравейте  

Имам ли право да участвам в проекта от 3000лв до 10000лв   

Среден месечен оборот за 2019г 8650лв а за 04.2020г имам 5400 плюс 

авансово плащане 3680лв.  

Аванса смята ли се за оборот.  

Благодаря 

Допустими по настоящата процедура са кандидати, които са регистрирали спад поне 

20% в оборота (нетните приходи от продажби
5
) за месец април 2020 г., спрямо 

средния месечен оборот (нетни приходи от продажби
6
) през 2019 г. 

Стойността на оборота в Декларация за финансови данни (Приложение 2), 

представлява нетните приходи от продажби, съгласно категорията в отчета за 

приходи и разходи. В този смисъл данните за месец април 2020 г. следва да 

отговарят на стойността на формираните нетни приходи от продажби на 

дружеството. 

283.  14.05.2020 г. Здравейте, 

запознахме с новите условия за допустимост на разходите  по 

Процедура на подбор на проекти   

BG16RFOP002-2.073  „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19“ . Искаме да ви попитаме конкретно за точка 14,2 /  Да бъдат 

извършени след 01.02.2020 г.8 и до крайната дата на изпълнение на 

Правилно, разходи извършени след 01.02.2020 г. и до крайния срок на изпълнение на 

проекта са допустими по настоящата процедура. 

                                                           
5
 “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. 

6
 В случаите, когато кандидатът е регистриран преди 01.01.2019 г. – средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. се изчислява като стойността на „нетните 

приходи от продажби“ от Годишната данъчна декларация (ГДД) за 2019 г. (ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“), или ГДД по чл. 50 от 
ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“)), се раздели на 12. 
В случаите, когато кандидатът е регистриран в периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. вкл. – средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. се изчислява като 
стойността на „нетните приходи от продажби“ от ГДД за 2019 г. (ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“), или ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“)), се раздели на остатъчния брой месеци след регистрацията до края на 2019 г., като месецът на 
регистрация не се взема предвид. Пример: дружество, регистрирано през месец март 2019 г., за да изчисли средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г., следва 
стойността на „нетните приходи от продажби“ от ГДД за 2019 г. да раздели на 9. 
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проекта в частност въпроса ни е: Трябва да подновим задължителна 

застраховка за отговорност , с която да продължим дейността  на 

предприетието. И тк тя трябва д абъде подновена в края на месец май- 

би ли се признал разхода за застраховка дори и до тогава ПП не бъде 

все още удобрено ( ако се удобри)?т..е разходи извършени преди 

сключване на договора  разбираме че ще бъдат признати по точка 14.2. 

Педварително благодаря за отговора. 

284.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Пиша ви по повод подаден Електронен формуляр за кандидатстване по 

процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19”. 

Подадох успешно формуляра като прикачих всички документи, 

отбелязани като задължителни. 

Тъй като съм пълномощник, е необходимо да прикача и пълномощно – 

Приложение 3.1. Това не съм направила. Същото е изготвено с 

останалите документи, прилагам файла в настоящиа мейл, в 

повърждение на това. 

Не виждам възможност в системата за редакция или прикачване на още 

документи, затова се обръщам към вас за указания: Как е редно да 

добавя липсващия документ? 

Благодаря 

Пълномощното ще бъде изискано на етап оценка на проектното предложение. 

Комуникацията между Оценителната комисия и кандидата се осъществява чрез 

профила, от който е подадено проектното предложение. За целта, моля следете 

регулярно профила си в системата ИСУН 2020, както и електронната поща, с която е 

регистриран съответния профил. 

 

285.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Бих искала до попитам как се процедире при следния казус. 

Подадено проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.073 

В електронната система ИСУН 2020 е създаден модул „Комуникация с УО“, чрез 

който може да се изпращат съобщения до УО. Във Вашия случай, можете да 

прикачите Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и 

условията за изпълнение с коректно попълнен IBAN. Моля при повторното 
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"Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от панденията  COVID-19 и успешно 

прието от системата isun 2020, но в последствие е открита грешка в  

декларирания IBAN в приложение 2.1 

Как следва да се отстрани допуснатата грешка. 

изпращане да попълните  отново цялата декларация, а не само IBAN-ът. В 

съобщението до УО следва да опишете причините, поради които изпращате 

декларацията повторно. 

286.  14.05.2020 г. Здравейте,  

Управител съм на фирма, която ще се възползва от програмата в 

подкрепа преодоляване щетите от Covid-19. В условията на програмата 

е записано, че упълномощено лице, би могло да се подпише при 

подаване на документите за кандидатстване. В тази връзка мога ли да 

упълномощя юридическо лице с електронен подпис, да подпише 

документите при входирането им? Или се допуска само физически 

лица да бъдат упълномощени?  

Благодаря предварително за отделеното време.  

Усмихнат ден и бъдете здрави! :) 

Проектното предложение може да бъде подадено от упълномощено както физическо, 

така и юридическо лице. 

В описания в запитването вариант изрично упълномощено следва да е съответното 

юридическо лице, а използваният КЕП трябва да е с титуляр упълномощеното 

юридическо лице, като автор на подписа в този случай следва да е официалният 

представител на упълномощеното юридическо лице. 

Следва, условията на упълномощаването да бъдат конкретно посочени в изричното 

пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

(Приложение 3.1) към Условията за кандидатстване. 

287.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Имам следните въпроси във връзка с процедура за подбор на проекти: 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19: 

1. и 2. Липса на ликвидност се преценява съгласно критерия по т. 5 от раздел 11.1 от 

Условията за кандидатстване, а именно: 

„Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи 

от продажби
7
) за месец април 2020 г., спрямо средния месечен оборот (нетни 

приходи от продажби
8
) през 2019 г.“ 

                                                           
7
 “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. 

8
 В случаите, когато кандидатът е регистриран преди 01.01.2019 г. – средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. се изчислява като стойността на „нетните 

приходи от продажби“ от Годишната данъчна декларация (ГДД) за 2019 г. (ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“), или ГДД по чл. 50 от 
ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“)), се раздели на 12. 
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1. Съгласно условията за кандидатстване допустими са разходи, 

необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на 

ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 

Какво означава "недостиг на средства" и "липса на ликвидност"? 

2. По какъв начин се определя, че е налице "недостиг на средства" или 

"липса на ликвидност"? 

Поздрави 

288.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Имам въпрос относно определянето на нетните приходи от продажби 

за месец Април 2020 г.- в сумата на приходите включват ли се приходи 

от авансови плащания? 

Благодаря предварително! 

Стойността на оборота в Декларация за финансови данни (Приложение 2), 

представлява нетните приходи от продажби. В този смисъл данните за месец април 

2020 г. следва да отговарят на стойността на формираните нетни приходи от 

продажби на дружеството. 

289.  14.05.2020 г. Здравейте, имаме подадено проектно предложение по процедура за 

подкрепа на микро и малки предприятияс вх.н. BG16RFOP002-2.073-

0106. Въпросът ми е, че не сме прикачили удостоверение за липса за 

задължение към МДТ и Админист.договор не е подписан с електронен 

подпис. Как може да се откоригира това и проблем ли е.  

Благодаря 

Проверката за липса на задължения за местни данъци и такси ще се извърши по 

служебен път от УО, поради което не е необходимо кандидатът да представя 

документ.  

Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектни предложения, в случай 

че административният договор не отговаря на изискванията, във Вашия случай не е 

подписан, ще бъде изискан на етап оценка на проектното  предложение. Кандидатите 

следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок от 3 

(три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
В случаите, когато кандидатът е регистриран в периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. вкл. – средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. се изчислява като 
стойността на „нетните приходи от продажби“ от ГДД за 2019 г. (ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“), или ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“)), се раздели на остатъчния брой месеци след регистрацията до края на 2019 г., като месецът на 
регистрация не се взема предвид. Пример: дружество, регистрирано през месец март 2019 г., за да изчисли средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г., следва 
стойността на „нетните приходи от продажби“ от ГДД за 2019 г. да раздели на 9. 
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290.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Във връзка с кандидатстстване по процедура BG16RFOP002-2.073 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19, моля за 

следните разяснения: 

- Има ли ограничения за реализирините приходи (оборот) за периода на 

изпълнение на проекта, тоест месеците след сключването на 

Административния договор и преди подаване на финалния отчет? 

- Може ли предприятие, което е на загуба през 2019 г. да 

кандидатстства по процедурата? 

Предварително благодаря за информацията! 

С уважение 

Критерият за оценка на спада на оборота на кандидата взима под внимание оборота 

за м. април 2020 г. Моля, запознайте се с т. 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите, т. 5) от Условията за кандидатстване. 

По процедурата няма изрично изискване предприятията да са реализирали печалба 

за 2019. Независимо от това обръщаме внимание, че допустими по процедурата са 

единствено кандидати с отчетени поне 30 000 лв. „нетни приходи от продажби“ в 

Годишната данъчна декларация за 2019 г. 

Допълнително е налице изискване към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат 

да 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. Моля, запознайте се с т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, т. 

6) от Условията за кандидатстване. 

 

291.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Благодаря Ви за отговора.  

Да, след доста опити и многократни рестартирания на браузъри 

(различни видове браузъри), спиране на антивирусна, рестартиране на 

компютъра, опити с различни компютри и т.н. успяхме да подадем 

проектното предложение. 

Бъдете здрави и успешни! 

С уважение 

Не съдържа въпрос. 

292.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Приключих формулят за кандидатстване, но не получих обратен мейл 

от системат с входящ номер? Това проблем ли е, къде мога да получа 

В случай че Вашето проектно предложение е подадено успешно, следва да е видимо 

в профила Ви в ИСУН, секция „Проектни предложения“/Подадени. 

Tъй като получаването на e-mail-a някой път зависи от фактори извън системата 
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такъв номер с дата, ако има такава функционалност? 

Прокачен файл от ИСУН. 

Благоадаря 

ИСУН, ви съветваме да проверявате редовно профила си в ИСУН, за да следите за 

зададени въпроси от оценителната комисия. Също така можете да проверите дали 

мейлът не е попаднал в папка „SPAM” или “JUNK”, тъй като това е често срещан 

проблем. Ако липсва такъв мейл, е необходимо да проверите системните настройки 

на Вашата поща, защото е възможно те да възпрепятстват получаването на 

автоматичен имейл от noreply.umis2020@egov.bg . В допълнение бихте могли да 

добавите този адрес към “Save sender list”. 

 

293.  14.05.2020 г. Здравейте, при подаването на проектното предложение, като 

упълномощено лице, пропуснах да прикача Приложение 3.1. 

Пълномощното по проектно предложение №BG16RFOP002-2.073-.. 

Това, което направих е да отида в раздел комуникация с УО и да 

изпратя съобщение с прикачен файл, пълномощното, което бе 

входирано с №BG16RFOP002-2.073-….. 

Достатъчно ли е това като действие от моя страна. 

Разчитам на Вашия отговор 

Благодаря ви за отделеното време 

Към настоящия момент това, което сте направили е достатъчно. В случай че при 

проверката на проектното предложение бъде установена липса на документи и/или 

друга нередовност, оценителната комисия ще изпраща до кандидатите уведомление 

за установените нередовности посредством ИСУН 2020. 

Кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите 

в срок от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 

2020. 

294.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Имам следното запитване: всички говорят в момента, че средствата по 

тази процедура за подлрепа са ограничени и ще има само за първите 

кандиатсвали....Включително получаваме предложения от фирми, 

които подготвят формуляри и ни информират колко са до момента 

канидадствалите и за колко още остава...Означава ли това, че ако 

фирмата ми подаде документи например на 14 юни, ден преди 

изтичане на срока и отговаря на всички изисквания то няма да получи 

подкрепа, поради факта, че не е подала в самото начало? Ако е така, не 

Съгласно посоченото в т. 21 от Условията за кандидатстване подборът на проектни 

предложения по настоящата процедура ще се основава на принципа на финансиране, 

основано на нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред 

бизнеса/икономиката. За финансиране ще бъдат предложени проектните 

предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното 

постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. 

Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не 

подлежат на оценка от комисията. 

В допълнение, поради изключително големия обществен интерес към процедура 
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следва ли да се каже предварително -че покрепа ще има по ред на 

подалите заявления? 

 

Това е въпрос, който изключително се обсъжда в момента от всички и 

действително ще се възприеме като дескриминация ако се окаже така... 

Много благодаря предварително! 

Поздрави 

„Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“, eкипът на Министерство на икономиката 

предвижда да осигури допълнителен финансов ресурс за процедурата 

http://opic.bg/news/ministerstvo-na-ikonomikata-predvizhda-da-osiguri-dopblnitelni-

sredstva-po-protsedura-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-

ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19  

 

295.  14.05.2020 г. Уважаеми дами и господа, 

при подаването на  проект с входящ номер BG16RFOP002-2.073-2692 

сме допуснали грешка. В Декларацията за финансовите данни в Точка 

III, в графата "Нетни приходи за продажби, посочени в Годишната 

данъчна декларация" сме записали средния месечен оборот за 2019 г., 

вместо годишния оборот за 2019 г..  

Как бихме могли да поправим тази грешка?    

С уважение! 

Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектни предложения, в случай 

че един или повече от документите, подавани на етап кандидатстване не отговаря на 

изискванията, то те ще бъдат изискани на етап оценка на проектното  предложение. 

По отношение на декалрираните данни от Годишната данъчна декларация, НАП ще  

предостави на УО на ОПИК служебно информация относно нетните приходи от 

продажби и на база на тази служебна информация ще се извършва служебна 

проверка дали кандидатът е попълнил вярно декларацията за финансовите данни. В 

този конкретен случай Оценителната комисия към УО на ОПИК ще констатира, че е 

попълнена грешната стойност и ще изпрати комуникация към кандидата. 

Комуникацията между Оценителната комисия и кандидата се осъществява чрез 

профила, от който е подадено проектното предложение. Кандидатите следва да 

представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) 

работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. 

 

296.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Мога ли да направя корекция на направеното от мен предложение? 

На този етап промени във формуляра за кандидатстване не могат да бъдат 

извършвани.  

Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектни предложения, в случай 

че един или повече от документите, подавани на етап кандидатстване не отговаря на 

http://opic.bg/news/ministerstvo-na-ikonomikata-predvizhda-da-osiguri-dopblnitelni-sredstva-po-protsedura-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
http://opic.bg/news/ministerstvo-na-ikonomikata-predvizhda-da-osiguri-dopblnitelni-sredstva-po-protsedura-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
http://opic.bg/news/ministerstvo-na-ikonomikata-predvizhda-da-osiguri-dopblnitelni-sredstva-po-protsedura-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
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изискванията, то те ще бъдат изискани на етап оценка на проектното  предложение.  

Комуникацията между Оценителната комисия и кандидата се осъществява чрез 

профила, от който е подадено проектното предложение. Кандидатите следва да 

представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) 

работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. 

297.  14.05.2020 г. Здравейте , 

при попълване на Приложение 2 от процедурата "BG16RFOP002-2.073 

- Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 " в таблица 

2,колона 2 съм попълнила средномесечния доход за 2019г. съгласно 

код 0110 Нетни приходи от продажби от годишната декларация за 

2019г. 

Проблем ли ще е при оценка на проектното предложение? 

Може ли да се направи корекция ? 

В таблица 2, колона 2 на Декларацията за финансовите данни следва да се попълнят 

годишните нетни приходи от продажби за 2019 г. При оценка на проектното 

предложение, УО ще извърши служебна проверка на данните в ГДД, като при 

несъотвествие ще изиска повторно представяне на документа.  

Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектни предложения, в случай 

че един или повече от документите, подавани на етап кандидатстване не отговаря на 

изискванията, то те ще бъдат изискани на етап оценка на проектното  предложение.  

Комуникацията между Оценителната комисия и кандидата се осъществява чрез 

профила, от който е подадено проектното предложение. Кандидатите следва да 

представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) 

работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020..  

298.  14.05.2020 г. Здравейте. 

Трябва ли да е покрит корпоративния данък, дължим към юни 2020, за 

да 

получим помощ от този грант ...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. 

299.  14.05.2020 г. Здравейте, 

Във връзка с програмата за подкрепа на бизнеса и канидатстване от 

моя страна имам следния въпрос: 

Подадените от мен документи не са сканирани с подпис и питането ми 

е свързано с това, дали ще ми бъде предостсвена възможност за 

В случай че при проверката на проектното предложение бъде установена липса на 

документи по букви от а/ до в1/ по т. 24 от УК и/или друга нередовност, 

оценителната комисия ще изпраща до кандидатите уведомление за установените 

нередовности посредством ИСУН 2020. Кандидатите следва да представят 

липсващите документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) работни дни от 

датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.  



 

    

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“ 

 
 
 

51 
 

№ Дата на 

получаване 

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

корегиране на документите? 

 
 


