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№
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получаване
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Въпрос

Отговор

Акционер съм в две търговски дружества. Тъй като основното
изискване е оборот на 37 500 лв., което е крайно
дискриминативно и не знам въз основа на какво е определен
този минимален праг, бих искал да Ви попитам какво имате
предвид под свързани предприятия и предприятия-партньори?
В нашия случай двете лица съсобственици са едни и същи,
лицето, което ги представлява е едно и също, само мястото на
управление на едното дружество е различно, в съседна община,
защото управителят на дружеството живее в друга община
повече от 15 години и регистрацията е правена на този адрес.
Можем ли да кандидатстваме заедно двете дружества, с едно
заявление и общ оборот?

Към Приложение № 1 са разработени указания за попълване
на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона
за малките и средните предприятия, с пояснения относно
условия за независимост, партньорство или свързаност на
предприятията.
Съгласно т. 24. „Списък на документите, които се подават на
етап кандидатстване“:
т.24 буква д) В случай, че кандидатът (ако е приложимо) е
посочил наличие на свързани предприятия и предприятия
партньори в Справки за обобщените параметри на
предприятието,
което
подава
Декларация
за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и
средните предприятия (ЗМСП), то трябва да представи и
документи по буква д/ т.24 за тези предприятия.
г1/ Справка за обобщените параметри на предприятието,
което подава Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл.
4 на ЗМСП (Приложение 1-1) - не се изисква за независими
предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСП.
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Справките следва да бъдат изготвени въз основа на
данните на предприятието за последните две приключени
финансови години. В случай, че данните в представените
справки за последните две приключени финансови години не
потвърждават декларирания статут, се представят и
справки за предходните две последователни финансови
години, в които предприятието запазва своите параметри
по чл. 3 от ЗМСП без промяна.
В Справките следва да бъдат отразени годините, за които
се отнасят вписаните данни.
12. 23.10.2020 г. Относно Приложение № 3 „Декларация за финансови данни“,
РАЗДЕЛ V имам следните въпроси:
1. В колона Разходи, за които е предоставена помощта, е
дадено пояснение - Посочва се конкретният вид услуга,
актив и др. - когато кандидатът е получил финансиране
по процедурите - BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на
микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19
или
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ , достатъчно е ли
е да се посочи наименованието на процедурата в
цитираната колона или "оборотни средства"? Въпросът
е породен от това, че проектите все още не са отчетени
и не е ясно за какви разходи ще се представят документи
в окончателните отчети по проектите. В тази връзка, ако

1. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата не
може да се натрупва за същите разходи с всякаква друга
държавна/минимална помощ.
Безвъзмездната финансова помощ по схемата може да
се натрупва с друга помощ по раздел 3.1 от „Временна
рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив
от COVID-19“, ако установимите разходи са различни. В
този случай общата сума на помощта не следва да
надхвърля левовата равностойност на 800 000 EUR на
предприятие-кандидат под формата на преки
безвъзмездни средства, подлежащи на връщане
авансови средства, данъчни предимства или предимства
по отношение на плащанията; всички използвани
стойности трябва да бъдат в брутно изражение т. e.
преди приспадането на данъци или други такси.
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сега посочим конкретни разходи в тази колона, то те
може да не са коректни спрямо отчетите по проектите,
които ще се подават през 2021 г.

Помощта, отпускана по схемата, може да се натрупва с
друга помощ по раздели 3.2, 3.3. и 3.5 от „Временна
рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив
от COVID-19“, ако установимите разходи са различни.

2. При получени помощи за заплати 60/40 или други за
заплати по съответното ПМС, свързани с Ковид 19, в
колона Дата на предоставяне на помощта - коя дата се
пише: на заявлението, подадено за помощта или датата,
на която са преведени парите по сметка на
работодателя?
3. Ако по време на оценяване на проектното предложение
възникнат промени по обстоятелствата, посочени в
РАЗДЕЛ V, длъжен ли е кандидата да уведоми
оценителната комисия за това обстоятелство и какъв е
реда и срока за уведомяването?

2. В колона „Дата на предоставяне на помощта“ на
Приложение № 3 „Декларация за финансови данни“
посочете датата на сключване на договора за
предоставяне на БФП.

3. В случай, че след подаване на заявлението за подкрепа
възникнат промени по обстоятелствата, посочени в
Раздел V на Приложение № 3 „Декларация за финансови
данни“, кандидатът е длъжен да уведоми оценителната
комисия за това обстоятелство, чрез модул
„Комуникация“ на ИСУН 2020 в срока от 5 дни от
настъпване на промяната, но при всички случаи преди
подписване на договор за предоставяне на БФП по
настоящата схема.
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