Въпроси по схема BG-176789478-2021-05

№
1.

ВЪПРОС
Здравейте.

ОТГОВОР
Да, това условие е задължително за минимален
оборот от поне 500 лв. за 2018г.

Благодарим Ви за изпратената информация относно
новата схема за подпомагане на предприятия от Реализиран Оборот за 2018г. за едно
предприятие е сумарната стойност на процента с
сектор "Хотелиерство".
който участва съответния допустим по схемата
КОД по КИД-2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
Моля за едно разяснение относно допустимост за 55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
кандидетстване.
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във
В т.6 - ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ,
формирането на стойността отразена в КОД
подточка 6.7. "Предприятия реализирали оборот 15100 от приходната част на Отчета за приходите
над 500лв за 2018г."
и разходите на предприятието (ОПР) за
съответната година и получения процент
умножен по стойността отразена в КОД 15100 от
Това задължително условие ли е за допустимост на приходната част на Отчета за приходите и
кандидата.
разходите на предприятието (ОПР) за
Без да е изпълнено това условие, но изпълнени съответната година.
всички други за допустимост, дали е възможно да се
кандидатства по програмата.

Моето дружество е регистрирано през 2017 г. и има
подадени "нулеви" отчети за финансовите 2017 и
2018 г., като през 2019 имам вече реализиран
приличен оборот и съответно огромен спад за 2020г.
През текущата 2021 имам оборот около 60% от
съпоставимия за 2019г.
По предишната програма за подпомагане на микро
предприятия от туристическия сектор, бяхме
недопустим кандидат точно поради това изискване
за реализиран финансов резултат за 2018г, като
реално това ни постави в неравноправно положение
спрямо други, реализирали минимални обороти
през 2018г.
Ако програмата още не е гласувана в окончателен
вариант, възможно ли е това изискване за
допустимост да бъде преразгледано, като бъде
поставено условието да има три приключени
финансови години, но без да има изискване за
обороти през 2018г.
Предполагам, че много други фирми могат да имат
същия казус и да не могат да се възползват от така
изготвената програма.

Благодаря предварително за отговора и се надявам,
да коментирате с колегите си и методистите по
програмата този въпрос.

2.

По настоящата схема не се изисква попълване,
разписване и/или прикачване на електронни
документи, в това число и за липса на
във връзка с предстояща схема BG-176789478-2021- задължения.
05, моля за следните разяснения:
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
1. Документите могат ли да бъдат разписани на кандидата се попълват единствено и само в
хартия от представляващия/представляващите, електронния формуляр за кандидатстване в
сканирани и файлът подписан с КЕП на СУНИ, раздел „е-декларации“.
упълномощеното лице съгласно приложеното
пълномощно?
Здравейте,

2. Когато се подписват документите с КЕП от
представляващите лица, когато те са повече от едно,
как да бъдат подписани с външен подпис от повече
от един човек?
3. Документът за липса на задължения към
общината по седалището (за фирми извън София),
каква е валидността на документа? Кога трябва да е
издаден? Трябва ли да бъде подписан (заверен) с
КЕП?

3.

По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
получената държавна помощ, само и единствено
Собственк съм на семеен хотел, находящ в
за дейности по допустимите кодове, съгласно
гр.Приморско. Обекта е сезонен.
КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
Въпро са ми е дали мога да кандидатствам за помощ, КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
която да използвам за подмяна на остарелите и 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
дефектирали 10 на брои слънчеви колектори?
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
условие, че до получаването на помощта няма
И ако може каква е процедурата.
извършено плащане по задължение.
Здравейте,

Министерството на туризма на по-късен етап, ще
публикува инструкции за начина на отчитане и
усвояване на помощта.
4.

Уважаеми господа,

Да, можете да кандидатствате.

Във формуляра посочете входящия номер на
подаденото
заявление-декларация
за
Запознах се с указанията за кандидатстване по
категоризиране. Министерството на туризма ще
Схема BG-176789478-2021-05, която предстои да
извърши служебно справка.
стартира и имам следния казус:
Изискването за осъществяване на съответната
Във формуляра за кандидатстване трябва да се
дейност (основна и/или допълнителна), когато за
въведе информация за документа даващ правото
същата се изисква такава с нормативен акт, и
кандидата да осъществява допустимата по
попада в един от следните кодове на ниво
Указанията дейност, като посочва уникалния номер,
детайлност клас, съгласно КИД-2008г.: (КОД:
дата на регистрация и наименование на регистъра, в

който се вписва съответната регистрация (от
Указанията раздел 10.Процедура по кандидатстване
за подкрепа - 10.2. Подготовка на формуляр за
кандидатстване
5.
Раздел
"допълнителна информация").

55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД: 56.10, 56.21,
56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12, 79.90; КОД:
82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД: 93.21,
93.29; КОД: 96.04), е по отношение на
предприятието, а не по отношението на обект.

Ние като хотел би следвало да впишем номера от
категорийната символика. През 2021 г. лицензът ни
изтече. Документите за подновяване бяха подадени
в срок, но така и не ни посети комисия за проверка
и удължаване на категоризацията. При телефонно
обаждане получавам отговор, че ще ни проверят
през следващата година.
Въпросът ми е ще можем ли да кандидатстваме по
Схемата и при попълване на формуляра стария
номер ли да нанесем?

5.

6.

7.

Здравейте. Би ли било пречка за кандидат, който е с
прекъсната дейност ( временно спряна дейност,
поради усложнената епидемиологична обстановка
към момента ) да бъде одобрен? Тоест има ли
изискване кандидатите да не са с прекъсната
дейност?

Държавната помощ е предвидена за работещи
предприятия.

Във връзка с подпомагане на бизнеса по процедура
за безвъзмездна финансова помощ СХЕМА BG176789478-2021-05 намалението за всеки код
поотделно ли се гледа или общо . Например хотел с
ресторант към него, акодейността на хотела /код 55осн-дейност/има под 30%спад, а оборота на
ресторанта/код 56-второстепенна дейност/ над
30%спад общо ли се изчислява спада или поже да се
кандидатства само за дейността с повече от 30%

Да общо се изчислява.

Здравейте,

По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
получената държавна помощ, само и единствено
за дейности по допустимите кодове, съгласно

Изискването за осъществяване на съответната
дейност (основна и/или допълнителна), когато за
същата се изисква такава с нормативен акт, и
попада в един от следните кодове на ниво
детайлност клас, съгласно КИД-2008г.: (КОД:
55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД: 56.10, 56.21,
56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12, 79.90; КОД:
82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД: 93.21,
93.29; КОД: 96.04), по отношение на
предприятието, и същата не следва да бъде
прекъсната на етап кандидатстване.

Всяко предприятие, което осъществява повече от
една дейност, то спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.

Ще се считат ли за допустими разходи за работни КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
заплати за
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
Персонал, който не е получавал е финансиране по
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
друга програма или схема за
условие, че до получаването на помощта няма
безвъзмездна помощ?
извършено плащане по задължение.
Примерът е такъв:
От 3ма служители по трудови договори един е Министерството на туризма на по-късен етап, ще
получавал помощ по схемата 60/40.
публикува инструкции за начина на отчитане и
Могат ли заплатите на другите двама служители да усвояване на помощта.
бъдат признати

За допустим разход?

8.

Здравейте,

9.

Уважаеми дами и господа,

10.

Добър ден,

Не се допуска двойно финансиране и генериране
на печалба с държавна помощ

Недопустими кандидати по мярката са
Предприятия, които имат задължения за данъци
и задължителни осигурителни вноски по смисъла
Имаме данъчни задължения към Общината за 2021 на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
година. До колкото разбирам няма да има проблем процесуален кодекс към държавата, към
да участваме, тъй като не са преди 01,01,2020. Столична община или общината по седалище на
Благодаря предварително за отделеното време.
предприятието (когато седалището е различно от
Столична Община) преди 1 януари 2020 г.,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако не са отсрочени, разсрочени или
обезпечени.
По настоящата схема не се изисква попълване,
разписване и/или прикачване на електронни
Във връзка с публикуваните Указания за
документи, в това число и за липса на
кандидатстване по СХЕМА BG-176789478-2021-05
задължения.
– Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност
в един от КИД: 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 имам Всички декларативни обстоятелства, касаещи
към вас още един допълнителен въпрос:
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
1.
Допустимо ли е приложенията, подадени към
СУНИ, раздел „е-декларации“..
Формуляра за кандидатстване - приложение 1, 2 и 3
да бъдат подписани на хартия и сканирани, без да се
подписват с КЕП от лице/а с право да
представлява/т кандидата (вписани в Търговския
регистър и регистъра на ЮЛНЦ)?

1- Крайния срок е до 29.11.2021г. – 16:30 часа.

Упълномощаването
е
недопустимо.
Във връзка с отворена СХЕМА BG 176789478 2021 2Допълнително, по настоящата схема не се
0 5 имаме следните въпроси:
изисква попълване, разписване и/или прикачване
1. До кога е крайния срок за подаване на заявления
на електронни документи, в това число и за липса
за подпомагане? В системата СУНИ е посочен за
на задължения.
краен срок 24.11.2021 г., а в Условията за
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидатстване - 29.11.2021 г.
кандидата се попълват единствено и само в
2. Допустимо ли е да се подаде заявление от
електронния формуляр за кандидатстване в
упълномощено лице с нотариално заверено
СУНИ, раздел „е-декларации“.
пълномощно?

3. При грешно изчислена сума на исканата
безвъзмездна финансов помощ, ще бъде ли тя
коригирана служебно и възможно ли е погрешно
изчисление на заявена БФП да доведе до отхвърляне
на проектното предложение?

3- Заявената стойност за подпомагане от
кандидата, когато е в размер по-голям от
изчислената стойност от комисията, ще бъде
коригирана по служебен път - намалена до
изчислената стойност. Когато заявената стойност
за подпомагане от кандидата е в по-ниска
4. Важи ли изискването при изчисление на спада и
стойност от изчислената стойност от комисията,
исканата помощ да се взема предвид стойността на
същата няма да бъде коригирана и остава, като
код от ОПР 15100 и за фирмите с КОД по КИД 2008стойност за получаване.
Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12?
4- Всяко предприятие, което осъществява повече
от една дейност, то спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.
11.

Здравейте, във връзка с отворената нова програма
днед -19.11.2021г. ДА СЧИТАМЕ ЛИ, ЧЕ ОТПАДА
ПЪЛНОМОЩНО И ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАВА С
ЛИЧНИ ЕЛ. ПОДПИСИ?

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
на задължения.
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“..

12.

Здравейте,

13.

Здравейте,

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
Моля за разяснение относно подписването на на електронни документи, в това число и за липса
формуляра с КЕП - предприятието не разполага с на задължения.
КЕП, възможно ли е да ползва КЕП на счетоводната
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кантора, с която работи?
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“..

във връзка с определянето на максималния размер
на помощта кой е документът, от който следва да
бъде изчисляван оборота без ДДС? В случай че този
документ е ОПР моля да посочите конкретен ред, от
който се изчислява оборота.

Реализиран Оборот за едно предприятие е
сумарната стойност на процента с който участва
съответния допустим по схемата КОД по КИД2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
стойността отразена в КОД 15100 от приходната

част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година и
получения процент умножен по стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година.
14.

Здравейте,

15.

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
във връзка с схема BG-176789478-2021-05,
изисква попълване, разписване и/или прикачване
начин на подаване/подписване на заявлението.
на електронни документи, в това число и за липса
Допустимо ли е заявлението да се подпише с КЕП на задължения.
на упълномощено за целта лице, което не е вписано Всички декларативни обстоятелства, касаещи
в търговския регистър като управляващ или с право кандидата се попълват единствено и само в
на подпис? Ако е допустимо- къде се прилага електронния формуляр за кандидатстване в
пълномощното?
СУНИ, раздел „е-декларации“..

16.

Здравейте,

Всяко предприятие, което осъществява повече от
една дейност, то спада се изчислява, като се
моля да посочите конкретно от кой документ и кой
определя
сбора
на
всички
допустими
ред следва да бъде определен спадът в оборота?
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема
Здравейте,

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
Ние сме упълномощено лице да подава проектни на електронни документи, в това число и за липса
предложения във връзка с кандидатстване по на задължения.
схема Подкрепа на предприятия, упражняващи
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
дейност в един от следните кодове по
кандидата се попълват единствено и само в
Класификацията на икономическите дейности (КИД
електронния формуляр за кандидатстване в
2008) на Националния статистически институт 55,
СУНИ, раздел „е-декларации“..
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04
Но в публикуваните документи няма приложение за
пълномощно.
При попълване на формуляра за проектното
предложение също няма място за прикачване на
такъв документ?
Необходимо ли е такова упълномощаване от
кандидатите по тази схема, ако заявлението ще се
подава от друго лице?

17.

Здравейте!

1- В посоченото лице, кандидатът следва да
впише информацията, че по допустимия КИД не
Във връзка с обявената схема за подпомагане имам са приложими регистрационни/лицензионни и
3 въпроса:
други режими.
1. Какви документи трябва да бъдат описани в
раздел 5 Допълнителни данни за Дружество, което
упражнява дейността си в код 82.30 и за която не се
изискват
разрешителни/лицензи?Данни
за
правото/регистрацията за осъществяване дейност
(основна и/или допълнителна) по КИД-2008 (до
10000
символа)
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: В това поле, кандидатът
следва да въведе информация за документа/тите,
даващ/и му право да осъществява съответната
допустима по Указанията дейност (основна и/или
допълнителна), като минимално посочва уникалния
номер, дата на регистрация и наименование на
регистъра, в който е вписана съответната
регистрация. В случаите в които информацията е
публично достъпна се посочва и линк за достъп до
съответния регистър по вписване)

2-Записва се 20% от реализирания оборот за
2019г. - Реализиран Оборот за едно предприятие
е сумарната стойност на процента с който
участва съответния допустим по схемата КОД по
КИД-2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във
формирането на стойността отразена в КОД
15100 от приходната част на Отчета за приходите
и разходите на предприятието (ОПР) за
съответната година и получения процент
умножен по стойността отразена в КОД 15100 от
приходната част на Отчета за приходите и
разходите на предприятието (ОПР) за
съответната година.

Уважаеми представители на УО,

За всяко предприятие, което осъществява повече
от една дейност, спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.

3- Информация по отношение на получените
2. Стойността в полето бюджет се записва като 20% държавни/минимални помощи на ниво група
от оборота за 2019 или от нея трябва да бъдат свързани предприятие се отразява в РАЗДЕЛ 5.
„Допълнителна информация необходима за
извадени получените до тук помощи?
оценка на проектното предложение“ поле
3. Къде се отразяват свързаните предприятия и
„Данни за получени държавни помощи“ от
получените помощи на ниво Група?
формуляра за кандидатстване. По отношение на
статута на предприятието (Микро или малко или
средно или голямо) в РАЗДЕЛ Е-Декларации се
определя статута на предприятието на ниво група
свързани предприятия.

18.

Моля, за вашето становище във връзка с процедура
за прием на проекти СХЕМА BG-176789478-202105 – Подкрепа на предприятия, упражняващи
дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56,
79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04. относно следните въпроси:
Фирмата е с два Кода на икономическа дейност:
1. Туроператорска дейност - 79.12 Основен КИД с
65% Относителен дял на нетните приходи от
продажби през 2019 г. в %
2. Друг пътнически сухопътен транспорт,
некласифициран другаде 49.39 Допълнителен КИД

с 35% Относителен дял на нетните приходи от
продажби през 2019 г. в %
Въпросът е - по кой код на икономичекса дейност да
изчисляваме спада и размера на помощта, който да
посочим в бюджета на СУНИ.
Можем ли да кандидатстваме за 20% от пълния
размер от код 15000 на ОПР, предвид че основния
ни КИД 79.12 е допустим?

19.

Здравейте,
във връзка с отворена схема за кадидатстване през
СУНИ
BG-176789478-2021-05 - Подкрепа на предприятия,
упражняващи
дейност
в
един от следните кодове по Класификацията на
икономическите
дейности
(КИД 2008) на Националния статистически
институт
55,
56,
79,
82.3,
86,
90, 93, 96.04, бих искала да получа допълнителна
информация
относно
допустимост на кандидатите по т.6 от Указанията за
кандидатстване,
а
именно: критерият по т.6.2. за спад в обората 30%
през
2020
спрямо
оборота към 31.12.2019 г., задължителен критерий
ли
е
за
допустимост
на кандидата или в цялата т.6 алтернативно са
изброени
критерии,
като
кандидатът следва да отговаря на поне един тези
критерии?

За всяко предприятие, което осъществява повече
от една дейност, спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.

20.

Здравейте,
в т.5 от формуляра трябва да се попълнят Данни за
правото/регистрацията
за осъществяване дейност (основна и/или
допълнителна)
по
КИД-2008
(до
10000
символа)
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: В това поле, кандидатът следва
да
въведе
информация
за
документа/тите, даващ/и му право да осъществява
съответната
допустима
по
Указанията дейност (основна и/или допълнителна),
като
минимално
посочва
уникалния номер, дата на регистрация и
наименование
на
регистъра,
в
който е вписана съответната регистрация. В
случаите
в
които
информацията
е публично достъпна се посочва и линк за достъп до
съответния
регистър
по
вписване.
Какво освен КИД на дружеството, което е

Изискването за осъществяване на съответната
дейност (основна и/или допълнителна), когато за
същата се изисква такава с нормативен акт, и
попада в един от следните кодове на ниво
детайлност клас, съгласно КИД-2008г.: (КОД:
55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД: 56.10, 56.21,
56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12, 79.90; КОД:
82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД: 93.21,
93.29; КОД: 96.04), по отношение на
предприятието, и същата не следва да бъде
прекъсната на етап кандидатстване.

регистрирано
в
другаде, да се посочи?
21.

ТР

и

никъде

Здравейте,
Във връзка с кандидатстване по СХЕМА BG176789478-2021-05 Подкрепа на предприятия,
упражняващи дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04., моля да предоставите
разяснение за следното:
Съгласно указанията за попълване на формуляр В
поле „Данни за правото/регистрацията за
осъществяване
дейност
(основна
и/или
допълнителна) по КИД-2008“, кандидатът следва
да въведе информация за документа/тите,
даващ/и му право да осъществява съответната
допустима по Схемата дейност (основна и/или
допълнителна), като минимално посочва
уникалния номер, дата на регистрация и
наименование на регистъра, в който е вписана
съответната регистрация. В случаите, в които
информацията е публично достъпна се посочва и
линк за достъп до съответния регистър по
вписване.

Кандидатите следва да посочат минимум
уникалния номер, дата на регистрация и
наименование на регистъра, в който е вписана
съответната регистрация. В случаите, в които
информацията е публично достъпна се посочва и
линк за достъп до съответния регистър по
вписване,
напр.
https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/a
lltato.xsp .

Моля по-конкретно да опишете от къде трябва да
бъдат взети съответните данни. Например от
Национален туристически регистър и да се запише
номер на удостоверение достатъчно ли е като
информация?

22.

В посоченото лице, кандидатът следва да впише
информацията, че по допустимия КИД,
приложим за предприятието не са приложими
Във връзка с схема за кандидатстване BG - регистрационни/лицензионни или други режими
176789478-2021-05,моля за разяснение на следния
въпрос:
Здравейте,

Дружеството се занимава с организирането на
програми за студентски и младежки културен
обмен. Кодът на дейността ни според НКИД е:
93.29.Дейността ни не подлежи на специален
регистрационен или лицензионен режим. Моля, за
указания, какво следва да попълним в полето от
допълнителна информация необходима за оценка на
проектното
предложение
"Данни
за
правото/регистрацията за осъществяване дейност"

23.

Предприятието
е
с
КИД
55.10. В раздел „Допълнителна информация“, поле
Необходимо ли е в заявлението за кандидатстване и „Данни
за
правото/регистрацията
за
къде да се вписват
осъществяване
дейност
(основна
и/или
допълнителна) по КИД-2008“, кандидатите

номерата на удостоверенията за категоризация на следва да посочат минимум уникалния номер,
обектите за настаняване.
дата на регистрация и наименование на
регистъра, в който е вписана съответната
регистрация. В случаите, в които информацията
е публично достъпна се посочва и линк за достъп
до съответния регистър по вписване.
24.

Здравейте, възможно ли е проектното предложение Упълномощаването е недопустимо.
да
се
подпише
с
КЕП
на
Допълнително, по настоящата схема не се
упълномощено лице?
изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
на задължения.
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“..

25.

Здравейте,

Кандидатът в този случай, вписва данни за
описаните от него обстоятелства, като посочва
Имам запитване относно проектно предложение,
напр. данните на изтеклото удостоверение,
което искаме да входираме по схема BG-176789478входящ номер на заявление за подновяване на
2021-05. Нашето дружество е с изтекло
категория.
удостоверение за категоризация и сме изпратили в
срок през месец май заявление за подновяване.
Отговориха ни, че има голямо забавяне поради
Ковид ситуацията и към момента не сме получили
актуално удостоверение за категоризация.

Въпросът ни е това влияе ли върху допустимостта
на проектното предложение и респективно на етап
договаряне? Какви актуални документи да Ви
предоставим с
оглед
подновяването
на
удостверението и/или да прикачим линк към
Национален туристически регистър.

26.

Да

Здравейте уважаеми дами и господа
моля да отговорите - Получените суми по мярката
60/40 включват ли се в раздел 5, т. 5, поле „Данни за
получени държавни помощи“ във формуляра?

27.

Здравейте!
Въпросите ми относно раздел 5 са следните:
1. Данни за правото / регистрацията
осъществяваната дейност по КИД 2008 -

за

1-В раздел „Допълнителна информация“, поле
„Данни
за
правото/регистрацията
за
осъществяване
дейност
(основна
и/или
допълнителна) по КИД-2008“, кандидатите
следва да посочат минимум уникалния номер,
дата на регистрация и наименование на
регистъра, в който е вписана съответната
регистрация. В случаите, в които информацията
е публично достъпна се посочва и линк за достъп
до съответния регистър по вписване.

- какво трябва да посочим като информация тук дали това са номерата на Удостоверенията за
категоризация на обектите, с които са вписани в
Националния Туристически Регистър или някакви
2-ДА
други документи?

2. В поле Данни за получени държавни помощи трябва ли да се описват средствата получени по
ПМС 151/2020 г. / т.нар. мярка 60/40/ и по РМС 429
/2020 год. / т.нар.290 лв./ като фитнасови стимули
за запазване на заетостта, изплатени от Агенция по
заетосттта и НОИ.

28.

Здравейте,

Упълномощаването е недопустимо.

Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
По
отношение
на
кандидатстването
по
на електронни документи, в това число и за липса
програма BG-176789478-2021-05 имам няколко
на задължения.
въпроса:
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
1. Възможно ли е допустим кандидат да електронния формуляр за кандидатстване в
упълномощи дадено лице, притежаващо валиден СУНИ, раздел „е-декларации“.
КЕП и упълномощеното лице да подаде нужната
информация и подпише формуляра от негово име?
2. Също така, в случай че отговорът на първия
въпрос е, че кандидатите имат право да
упълномощават други лица с валиден КЕП, има ли
образец на пълномощно (както в проектоуказанията и проекто-документите) или то следва
да е стандартно и изрично?

29.

1,2 и 3 -По настоящата схема, е допустимо да се
усвоява получената държавна помощ, само и
единствено за дейности по допустимите кодове,
предприятието, което представлявам е в сектор съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
"Хотелиерство" и бих желал да получа отговор на 55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
следните въпроси:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
1. За какви видове разходи може да бъде разходвана КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
условие, че до получаването на помощта няма
финансовата помощ?
извършено плащане по задължение.
2. Допустими ли са разходи за данъци, такси, вноски
по кредити?
3. Разходи за какъв времеви период са допустими по Министерството на туризма на по-късен етап, ще
публикува инструкции за начина на отчитане и
настоящата процедура?
усвояване на помощта.
4. Правилно ли разбираме, че след получаването на
помощта ще имаме на разположение 6 месеца за 4-ДА
реализация и отчитане на проекта?

30.

Здравейте, не виждаме къде да прикачим Упълномощаването е недопустимо.
пълномощно
за
подаване
на
проектното
Допълнително, по настоящата схема не се
предложение.
изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
на задължения.

Здравейте,

Ние ще го подаваме като упълномощени лица с наш Всички декларативни обстоятелства, касаещи
КЕП?
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“.
31.

По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
получената държавна помощ, само и единствено
за дейности по допустимите кодове, съгласно
Нашата фирма е с код 56, имаме ресторант и нощно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
заведение. Спадът в оборота ни е малко над 30% за КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
2020 спрямо 2019 г.
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
условие, че до получаването на помощта няма
Въпросите ни са свързани с отчитането на извършено плащане по задължение.
предоставените средства, а именно:

Здравейте,

Министерството на туризма на по-късен етап, ще
1. На същия принцип ли ще бъде отчитането като публикува инструкции за начина на отчитане и
предишни схеми за помощ (на МИ, НАП), а именно усвояване на помощта.
чрез фактури за извършени разходи и ако да, пак ли
ще бъдат в същите категории (суровини, материали,
услуги и т.н.)?
2. За какъв период назад и напред във времето ще
трябва да са тази изискуеми фактури?
Тези въпроси ни вълнуват, за да знаем за каква
помощ да кандидатстваме. Да не се окаже, че вземем
средства, които после не може да отчетем.

32.

Здравейте!
Когато адреса на управление на предприятието и
адреса
на
извършване
на
дейност
/
местонахождението / са различни, трябва ли да се
попълват и двата адреса или само адреса с мястото
на извършване на дейност?

33.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикуваните Указания за
кандидатстване по СХЕМА BG-176789478-2021-05
– Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност
в един от КИД: 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 имам
към вас следния въпрос:
Допустимо ли е да кандидатства фирма,
която през 2018, 2019 г. и 2021 г. има реализиран
оборот в посочените допустими кодове като
основна дейност, но през 2020 г. няма реализиран

ДА
Когато населените места са повече от едно, то в
раздел
„Данни
за
кандидата“,
поле
„Местонахождение“, с помощта на Бутона „+
Добави“ се добавят допълнително толкова реда,
колкото са населените места, адекватни към
предприятието

Всяко предприятие, което осъществява повече от
една дейност, то спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и

оборот в посочените кодове, защото поради 2020г. и тогава се съпоставят получените
пандемията обектът не е работил?
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.
Важно е изискване за схемата е и предприятиетокандидат да е реализирало оборот над 500 лв. за
2018 г. и над 500 лв. за 2019 г.
34.

1- Записва се 20% от реализирания оборот за
2019г., но не повече от 3 520 494 лв., като се
отчетат получените до момента държавни
Нашето дружество, кандидатства за получаване на помощи (включително на ниво група свързани
държавна помощ по схемата BG-176789478-2021-05 предприятия)
като предприятие, което упражнява дейност по три
от кодовете по КИД 2008 на НСИ, които са
Реализиран Оборот за 2019г. за едно
допустими за получаване на тази помощ.
предприятие е сумарната стойност на процента с
Реализирания оборот /нетни приходи от продажби/
който участва съответния допустим по схемата
на дружеството през 2019 г. по трите кода, за които
КОД по КИД-2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
кандидастваме (55.10; 56.10 и 92.29) общо е
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
24 153 000 лв.
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
20% от този оборот са 4 830 000 лв., но съгласно КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във
т.5.2.3. стойността, за която кандидастваме не може формирането на стойността отразена в КОД
да назвишава 3 520 494 лв. и тъй като нашата сума 15100 от приходната част на Отчета за приходите
надвишава този определен таван следва, че ние ще и разходите на предприятието (ОПР) за
кандидастваме за помощ от 3 520 494 лв.
съответната година и получения процент
Получили сме помощи за 3 години назад по умножен по стойността отразена в КОД 15100 от
приходната част на Отчета за приходите и
различни схеми в размер на 2 426 222 лв.
разходите на предприятието (ОПР) за
Съгласно т.9.3. от Указанията публикувани от съответната година.
Министерството на туризма имаме право да зададем
въпроси за получаване на допълнителни разяснения
при
попълване
на
заявлението
за
кандидастване чрез системата СУНИ.
Здравейте,

В тази връзка молим да ни отговорите следните
уточняващи въпроси:
1. В раздел Бюджет, т. 1.1 на формуляра, коя сума
трябва да запишем – 3 520 494,00 лв. или следва да
приспаднем получените помощи и да запишем като
сума за искано финансиране сумата 1 094 272 лв. /3
520 494лв. – 2 426 222 лв/ ?
2. В разясненията на Инструкцията за попълване на
формуляра по т.1.1 на раздел Бюджет е записано,
че всички използвани стойности трябва да бъдат в
брутно изражение преди облагане с данъци и такси.
Какво означава това?
Моля да обясните, тъй като тази формулировка поскоро води към извода, че сумите трябва да бъдат
нетни, т.е. чисти суми без добавени към тях данъци
и такси, защото именно сумите с включени в тях
данъци и такси са брутни?!

35.

Здравейте!

Упълномощаването е недопустимо.

Допълнително, по настоящата схема не се
Във връзка с новата схема за кандидатстването
изисква попълване, разписване и/или прикачване
по „СХЕМА BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на
на електронни документи, в това число и за липса
предприятия, упражняващи дейност в един от
на задължения.
следните кодове по Класификацията на
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
икономическите дейности (КИД 2008) на
кандидата се попълват единствено и само в
Националния статистически институт 55, 56, 79,
електронния формуляр за кандидатстване в
82.3, 86, 90, 93, 96.04.“ бих искала да задам следния
СУНИ, раздел „е-декларации“..
въпрос:
Съгласно условията за кандидатстване се казва
следното „Формулярът за кандидатстване се
подписва с валиден към датата на кандидатстване
Квалифициран електронен подпис - КЕП на
локалния компютър от лице/а с право да
представлява/т кандидата (вписани в Търговския
регистър и регистъра на ЮЛНЦ), в зависимост от
начина на представляване – заедно и/или
поотделно. В случаите, когато кандидатът се
представлява само заедно от няколко физически
лица, Формулярът се подписва от всяко от тях при
подаването.“
От горецитираното излиза, че формулярът може
само и единствено да бъде подаден от лице, което е
официален представител на дружеството, като не се
споменава за упълномощено лице. Моля да ни
дадете становище дали може формулярът да бъде
подаден от лице, което е упълномощено от лицето,
официален представител на кандидата.

36.

Добър ден,

1- ДА

Във връзка с отворена СХЕМА BG 176789478 2021 2- По настоящата схема, е допустимо да се
усвоява получената държавна помощ, само и
0 5 имаме следните въпроси:
единствено за дейности по допустимите кодове,
1. За получени държавни помощи и или минимални
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
помощи, считат ли се получени финансирания по
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
други мерки и схеми свързани с COVID 19?
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
2. При положение, че в Условията за кандидатстване КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
няма разяснение какви и за какъв период разходи ще условие, че до получаването на помощта няма
могат да се отчитат за оправдаване на получената извършено плащане по задължение.
помощ, има риск да не се заложи реално доказуема
желана БФП от кандидата.
Министерството на туризма на по-късен етап, ще
В тази връзка какво се случва, ако се заложат попубликува инструкции за начина на отчитане и
голяма сума за БФП, от тази, която на етап отчитане
усвояване на помощта.
можем да докажем?

37.

Здравейте,

Условието за допустимост е задължително за
минимален оборот от поне 500лв. за 2018г.

във връзка със схема BG-176789478-2021-05 ако
фирмта е регистрирана през 2018г., но за 2018
година има само разходи за суровини, материали и
външни услуги за над 3000 лева, но няма приходи за
2018, то тогава фирмата отговаря ли на критерия по
точка 6.7.(Предприятия, реализирали оборот над
500 лв. за 2018 г. и над 500 лв. за 2019 г.).

38.

Уважаеми госпожи и господа,
Допустим кандидат ли е фирма, която извършва 3
икономически дейности, както следва :
Търговия – недопустима по настоящата
схема;
Хотелиерство – НЕ е налице спад в рамките
на поне 30 процента;
Ресторантьорство
–
дружеството
реализирало спад над 30 процента;

е

В случай, че при сбора на приходите по двете
допустими дейности – за 2020, спрямо 2019 г. не е
налице, спад от поне 30 процента - възможно ли е да
се получи подкрепа само за дейностите по
Ресторантьорство ?

39.

Уважаеми Господа,
Желая да кандидатстваме по с
хема BG-176789478-2021-05
и

Реализиран Оборот за 2018г. за едно
предприятие е сумарната стойност на процента с
който участва съответния допустим по схемата
КОД по КИД-2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във
формирането на стойността отразена в КОД
15100 от приходната част на Отчета за приходите
и разходите на предприятието (ОПР) за
съответната година и получения процент
умножен по стойността отразена в КОД 15100 от
приходната част на Отчета за приходите и
разходите на предприятието (ОПР) за
съответната година.

Всяко предприятие, което осъществява повече от
една дейност, то спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.

1- В т.3, Бюджет“, ред 1.1. кандидатът попълва
единствено информация за искания общ размер
на средствата по заявлението, като има предвид,
че същият следва да е в размер до 20 на сто от
реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не
повече от 3 520 494,00 лв. на ниво група свързани
предприятия, като всички използвани стойности
трябва да бъдат в брутно изражение преди
облагане с данъци или други такси

и имам следните въпроси относно попълването на
По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
формуляра:
получената държавна помощ, само и единствено
за дейности по допустимите кодове, съгласно

В т.3 "Бюджет "необходимо ли е да се разграничават
сумите по пера или се попълва обща сума, за която
се кандидатства. В предварителните указания беше
посочено, че може да се кандидатства за разходи по
дейността от всякакъв тип, вкл. режийни, които са
извършени и разплатени.Остава ли изискването?

КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
условие, че до получаването на помощта няма
извършено плащане по задължение.

В т.5 "Допълнителна информация необходима за Министерството на туризма на по-късен етап, ще
оценка на проектното предложение" има поле за публикува инструкции за начина на отчитане и
получени държавни помощи. До момента сме усвояване на помощта.
получили помощи за запазване на заетостта по ПМС
151 и РМС 429. Трябва ли да ги посочим в полето?
2-Да задължително.
В т. 1 "Основни данни" в кратко описание и цел на
проекта какво следва да се опише? Всички са наясно
какви негативни последици нанесе пандемията
върху туризма. При положение, че покриваме вече
извършени разходи и сумата се отпуска за
подобряване на ликвидността, необходимо ли е да
попълваме описание и цел?

40.

3-В основни данни може само и единствено да се
попълва полето „Населено място“ и затова
задължително същото се попълва, като се избира
градът от падащото меню.

1 и 2 – Подписването е допустимо по един от
двата начина: 1-С КЕП Титуляр – Юридическо
лице, Автор-Физическо лице Управителят,
Моля, за вашето становище във връзка с процедура представляващ кандидата; 2- КЕП на физическо
за прием на проекти СХЕМА BG-176789478-2021- лице, представляващо кандидата.
05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи
дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56,79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.
Здравейте!

Допустимо
ли
е
подписване
на
проектноto предложение с КЕП на фирмата:
Титуляр – Юридическо лице, Автор-Физическо
лице Управителят, представляващ кандидата?
Или е задължитено подписване с КЕП на физическо
лице, представляващо кандидата?

41.

Здравейте, бихте ли ми отговрили , как правилно ,би
трябвало
да
полълня ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ - Е В ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ,

1- За ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ - НЕ Е В ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
се
поставя
отметка
„Потвърждавам“ в колона „Потвърждавам
декларираната
информация“,
а
за
при положение ,че дружеството е микро
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАТРУДНЕНО
предприятие и към 31.12.2019г не е било в
ПОЛОЖЕНИЕ
Е
В
ЗАТРУДНЕНО
затруднение.
ПОЛОЖЕНИЕ се избира от падащото меню
„Неприложимо (не съм микро или малко

Първо декларирам,че предприятието не е било в предприятие) или (микро или малко и не е в
затруднено положение,а после в следващата затруднено положение)“
декларация,предполагам,че трябва да отбележа,,
Неприложимо (не съм микро или малко
предприятие) или (микро или малко и не е в
затруднено положение)'',но в указанията за
кандидатстване има само Неприложимо (не съм
микро или малко предприятие).Нещо се разминават
отговорите!

ДЕКЛАРАЦИ Представляваното Д Да
Я
ЗА от
мен а
ЗАТРУДНЕН предприятие
О
(както и на ниво
ПОЛОЖЕНИ група)
към
Е - НЕ Е В 31.12.2019 г. не е в
ЗАТРУДНЕН затруднено
О
положение
(по
ПОЛОЖЕНИ смисъла на Общия
Е
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
помалко
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.
2.
Не
са
събирателно
дружество,
командитно
дружество
или
други лица по
Приложение
II
към
Директива
2013/34/ЕС (освен
ако са МСП, което
съществува
помалко
от
три
години),
чийто
капитал, вписан в
баланса
на
дружеството,
е
намалял с повече
от
половината
поради натрупани
загуби.
3.
Не
са
предприятие,
което
е
в
процедура
по
несъстоятелност
или отговаря на
критериите
на
своето вътрешно
право, за да бъде
обект на такава
процедура
по
искане
на

неговите
кредитори.
4.
Не
са
предприятие,
което е получило
помощ
за
оздравяване и все
още
не
е
възстановило
заема или не е
прекратило
гаранцията, или е
получило помощ
за
преструктуриране
и все още е обект
на
план
за
преструктуриране
.
ДЕКЛАРАЦИ Представляваното Д
Я
ЗА от мен дружество а
ЗАТРУДНЕН е микро- или
О
малко
ПОЛОЖЕНИ предприятие (по
Е - Е В смисъла
на
ЗАТРУДНЕН приложение I към
О
Общия регламент
ПОЛОЖЕНИ за
групово
Е
освобождаване),
което към 31
декември 2019 г. е
било в затруднено
положение, при
условие че:
1)
Не
е
предприятие,
което е получило
помощ
за
оздравяване и все
още
не
е
възстановило
заема или не е
прекратило
гаранцията, или е
получило помощ
за
преструктуриране
и все още е обект
на
план
за
преструктуриране
.

Неприложим
о (не съм
микро
или
малко
предприятие)
или (микро
или малко и
не
е
в
затруднено
положение)

2)
Не
е
предприятие,
което
е
в
процедура
по
несъстоятелност
или отговаря на
критериите
на
своето вътрешно
право, за да бъде
обект на такава
процедура
по
искане
на
неговите
кредитори.
42.

1. Възможно ли е упълномощаване за подаване на 1 и 2 - Упълномощаването е недопустимо.
заявление по проекта? Ако да, какви са Допълнително, по настоящата схема не се
изискванията към пълномощното (фирмено, изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
нотариално заверено)?
на задължения.
2. В проекта на документи бяха включени 3 броя
приложния , които в окончателния пакет не са Всички декларативни обстоятелства, касаещи
публикувани - те отпадат ли или все още може да се кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
ползват?
СУНИ, раздел „е-декларации“.
3. В случай че дружество развива дейност по три
кода
два
от
които
са
допустими, 3 и 9 - Всяко предприятие, което осъществява
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ли е да се кандидатства за повече от една дейност, спада се изчислява, като
подпомагане общо за тези две допустими дейности се определя сбора на всички допустими
или може само за една от тях? Ако да - къде се дейности/кодове на ниво детайлност клас,
отбелязва само за коя дейност кандидатстваме, за да съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
става ясно, че посочваме данни на оборота само за 55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
една допустима дейност?
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
Казус 1 - Дружеството е имало ресторант и хотел до
участващи във формирането на стойността
2020 г. вкл. , но към момента е останала само
отразена в КОД 15100 от приходната част на
хотелската дейност - и по този повод би желало да
Отчета за приходите и разходите на
кандидатства само за хотелската дейност, но за
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2018, 2019 и 2020 г. има декларирани обороти и за
2020г. и тогава се съпоставят получените
двете дейности.
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
Казус 2 - Дружеството има ресторант и хотел и има разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
спад в хотелската дейност, но няма такъв в настоящата схема.
ресторантската дейност. Сумарно спадът в
4- Условието за допустимост е задължително за
оборотите от двете дейности е под 30 %, но само в
минимален оборот от поне 500лв. за 2018г. и
хотелската дейност - спадът е повече от 50 %.
500лв. за 2019г. оборота следва да е само по
Може ли да кандидатства за подпомагане само за
допустимите кодове, тоест Реализиран оборот.
хотелската дейност ?
Реализиран Оборот за едно предприятие е
4. Дружеството през 2018г. е имало една дейност
сумарната стойност на процента с който участва
ресторантьорство и по тази дейност има повече от
съответния допустим по схемата КОД по КИД500 лева оборот, през 2019г. започва и дейност
2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:
хотелиерство. В този случай може ли да
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
кандидатства за подпомагане и за двете дейности 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
за хотелската и за ресторантьорската дейност при
93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
изпълнени другите условия за допустимост или
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
само за ресторанта?
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година и

5. В случай , че хотелската дейност се извършва от
физическо лице, то физическото лице допустим
кандидат ли е по тази схема при изпълнени всички
други условия за допустимост?

получения процент умножен по стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година.

6. Има ли ограничение за финансиране на 5 – Допустими са само и единствено
дружества , които имат Наказателни постановления предприятия.
за нарушения по КТ ?
6 – Не
7. Има ли минимална стойност на задължения към
7 – Не
държавата и общините, които са допустими (пример - 3,20 лева лихви смята ли се задължения 8 - По настоящата схема, е допустимо да се
към Държавата и основание ли е за недопустимост усвоява получената държавна помощ, само и
единствено за дейности по допустимите кодове,
на кандидата? )
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
8. В случай на одобрение, какъв е периода на
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
допустимост на разходите, които могат да бъдат
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
отчетени от дружеството? Само шестте месеца в
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
рамките на които се изпълнява проекта или от
условие, че до получаването на помощта няма
датата на кандидатстване или друг период?
извършено плащане по задължение.
9. Моля, да потвърдите, че спадът в оборота се
изчислява по следния начин: разликата между
стойността на оборота без ДДС за 2019г и 2020г. се Министерството на туризма на по-късен етап, ще
дели на стойността на оборота без ДДС за 2019г. публикува инструкции за начина на отчитане и
умножено по 100. ((оборот 2019 минус оборот 2020) усвояване на помощта.
делено на оборот 2019г. )) умножено по 100. Ако
това не е коректно, моля посочете точно как се
изчислява ? Закръглените на процентите до кой знак
е?

43.

Здравейте,

1 – ДА

ще кандидатстваме по Схема BG-176789478-2021-5 2 – Периода е от датата на която е издаден
съответния акт за подпомагане до датата на
и имаме няколко въпроса:
отчитане.
1. В полето "Данни за получени държавни помощи"
трябва ли да бъдат включени средствата
предоставени на работниците по програма "Запази
ме"? Реално тези пари са получени директно от
работниците и ние нямаме достъп до техните
банкови сметки, за да проверим каква точно сума са
получили, за да я посочим.
2. В същото поле "Данни за получени държавни
помощи" трябва да посочим "Период
а, за който се отнасят получените средства"- това е
периода, в който:
- са получени реално парите
- периода, в който е отнесен прихода
- периода, в който бизнесът е бил затворен и е
посочил за финансиране?
Конкретните примери са следните:
- Подписали сме договор по програма Заетост за теб
и сумите по Договора от м. 10.2020г са изплатени

м.2.2021, счетоводството е отнесло прихода към
2020г. Кой период да посочим?
- По финансиране от НАП за подпомагане на
затвотени бизнеси сумата е дошла м.1.2021,
счетоводно е отразена като приход за 2020г и
периодът, в който не сме работили и искаме да бъде
финансиран също е през 2020.
Благодаря предварително за отделеното време!
44.

Здравейте,

45.

Здравейте,

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
моля за пояснение, какво ще се случи, ако ФК се на електронни документи, в това число и за липса
подпише от лице различно от представляващия на задължения.
поради факта, че умишлено не сте предвидили
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
възможност за прикачване на документи, а в това
кандидата се попълват единствено и само в
число и пълномощно?
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“.
Ако сте Микро или малко предприятие и сте в
затруднено положение, то тогава сте допустим
Много молим за уточнение във връзка с
кандидат и избирате ДА (Попадам в изброените
декларирането на микро или малко предприятие в
обстоятелства).
затруднено положение по BG-176789478-2021-05.
Моля да се разгледат и допълнителните
Според нас има противоречие в публикуваните
визуалните насоки за начина на попълване на енасоки.
декларациите, които са качени в пакета
Ние сме предприятие, което в 20219г сме били в документи в СУНИ.
затруднено положение, но
1) Не сме предприятие, което е получило помощ за
оздравяване и все още не е възстановило заема или
не е прекратило гаранцията, или е получило помощ
за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране.
2) Не сме предприятие, което е в процедура по
несъстоятелност или отговаря на критериите на
своето вътрешно право, за да бъде обект на такава
процедура по искане на неговите кредитори.
В системата за «Потвърждавам декларативната
форма» сте посочили 3 варианта:
-ДА (Попадам в изброените обстоятелства)
-НЕ (Не попадам в изброените обстоятелства)
-Неприложимо (не съм микро или малко )
или (микро или малко и не съм в затруднено)
В публикуваните
следното:

разяснения е

написано

«Декларирането се извърша с помощта на
падащото
меню
в
колона „Потвърждавам
декларираната информация“, където кандидатът
следва да избере съответстващия за предприятието
отговор при следните допустими хипотези:
ДА, в случаи, че прецени, че
изброените обстоятелства или,

не

попада в

НЕ, в случай, че прецени че попада в изброените
за
декларацията
обстоятелства или,
Неприложимо, в случай, че предприятието не е
микро или малко.»
Моля за пояснение, какъв трябва да е отговора в
нашия случай?
Според нас, ДА (Попадам в изброените
обстоятелства), тъй
като
Потвърждаваме декларираната форма, която сте
написали?

46.

Здравейте,
моля ви за отговори на следните въпроси ? По
схемата за подпомагане: BG-176789478-2021-05 Подкрепа на предприятия, упражняващи
дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности
(КИД 2008) на Националния статистически
институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04
1. Ние сме лицензиран ТО (КИД 79.12)

По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
получената държавна помощ, само и единствено
за дейности по допустимите кодове, съгласно
КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
условие, че до получаването на помощта няма
извършено плащане по задължение.
Отчитането е до 6 месеца от датата на заповедта
за получаване на помощта.

фирмата има кредит с който е закупила офис и Министерството на туризма на по-късен етап, ще
офиса се използва за нуждите на дружеството( от публикува инструкции за начина на отчитане и
2014 г е договора с банката за кредита).
усвояване на помощта.
Признава ли се за разход вноската по кредита?
( присъствах на онлайн срещата но там не се разбра
признават ли се или не).
2 въпрос
За кой период ще се признават разходите:
01.03.2020 г или от датата на получаване на
подпомагането?
Надявам се на отговор от ваша страна?

47.

Здравейте,

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване

Моля да бъде разгледан и даден отговор на следния на електронни документи, в това число и за липса
въпрос, касаещ подписване и подаване на на задължения.
формуляра за кандидатстване:
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
В т.10.3. от Условията за кандидатстване кандидата се попълват единствено и само в
„Подписване на Формуляра/Заявлението за електронния формуляр за кандидатстване в
кандидатстване“, не е предвидена възможност СУНИ, раздел „е-декларации“.
за подписване и подаване на формуляра от
пълномощник. Ще има ли промяна в тази част на
условията, респ. ще бъде ли предвидена такава
възможност, от която да се ползват и
предприятия/кандидати,
чийто
законни
представители не разполагат с КЕП?

48.

Здравейте,
Моля да бъде разгледан и даден отговор на следния
въпрос:
В Условията за кандидатстване липсва информация
за дейностите и разходите, допустими за
финансиране – какъв ще е техният обхват,
допустими/недопустими дейности и разходи?
Кога кандидатите ще имат възможност да се
запознаят с тази информация, предвид това, че
крайният срок за кандидатстване е 29.11.2021 г., а в
т. 9.4. от Условията е предвиден и конкретен срок за
реализиране и отчитане на получената държавна
помощ.

49.

По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
получената държавна помощ, само и единствено
за дейности по допустимите кодове, съгласно
КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
условие, че до получаването на помощта няма
извършено плащане по задължение.
Отчитането е до 6 месеца от датата на заповедта
за получаване на помощта.
Министерството на туризма на по-късен етап, ще
публикува инструкции за начина на отчитане и
усвояване на помощта.

Моля, да разясните по-подробно как следва да бъде Реализиран Оборот за едно предприятие е
изчислен реализираният оборот.
сумарната стойност на процента с който участва
съответния допустим по схемата КОД по КИДСледва да се събират процентите на всички
2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:
допустими по схемата кодове по КИД-2008г ( в
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
случай, че са повече от един), посочени в точка IV.
79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
Икономическа дейност от образец „Справка за
93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
предприятието“. Полученият сумарен процент
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
умножен по стойността отразена в КОД 15100 от
част на Отчета за приходите и разходите на
приходната част на ОПР ни дава реализирания
предприятието (ОПР) за съответната година и
оборот.
получения процент умножен по стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Или сумираме посочените в раздел VI. Нетни Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година
приходи от продажби по икономически дейности
( код на реда 15100, кол. 1) стойности за на всички
допустими по схемата кодове по КИД-2008г.
Или следва да се използва друг метод за изчисление.
Ако да, моля да разясните изчерпателно от кои
раздели на кои документи следва да се използват
стойностите за правилното изчисляване на

реализирания оборот за всяка една от разглежданите
години.

50.

Моля да дадете пояснение на допустимите
бенефициери по схемата BG-176789478-2021-05,
освен допустимите КИД изброени в насоките за
кандидатстване като основна или допълнителна
дейност по КИД за годините 2019/2020, как ще се
докаже: Пример: една пицария в МОЛ дали попада
в обхвата на допустим кандидат? Пицарията попада
в допустим КИД 56.10 за 2018/2019/2020г. по
обявената схема според вашите указания. Фирмата
има един обект пицария която попада в обхвата на
КИД обявени за допустим? Трябва ли да бъде в ТО
или собственост на ТА или ТО?

Изискванията са по отношение на предприятие, а
предприятието следва да има обявен в НСИ поне
един от допустимите кодове по КИД-2008г.
(КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД: 56.10,
56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12, 79.90;
КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД: 93.21,
93.29; КОД: 96.04;)

Моля да дадете ясно обяснение? Защото в тези
изброени КИД попадат много обекти в МОЛ и като
самостоятелни обекти.

51.

Уважаеми дами и господа,

52.

Уважаеми госпожи и господа

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
Обръщам се към Вас с молба за разяснение, каква е
изисква попълване, разписване и/или прикачване
процедурата за кандидастване чрез упълномощено
на електронни документи, в това число и за липса
лице с право да подава формуляра.
на задължения.
В Проекта на Указанията за кандидатсване по
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
схемата, публикуван в сайта на Министерството на
кандидата се попълват единствено и само в
туризма на 12.11.2021 г., имаше Приложение № 1 /
електронния формуляр за кандидатстване в
пълномощно по образец. Такъв документ не е
СУНИ, раздел „е-декларации“.
наличен в отворената процедура!

имаме следните въпроси:
1. Нашето дружество има 2 кода на икономическа
дейност, от които единия е допустим и другия не по
настоящата процедура.
Само от кода с който кандидатстваме ли се търси
спад в оборото от 30% или този спад трябва да е от
целия оборот на дружеството от всички дейности,
допустими и недопустими.

1 - Всяко предприятие, което осъществява повече
от една дейност, то спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.

2. Дружеството през 2018 не притежава допустим
КИД по настоящата процедура. Притежава
допустим КИД през 2019 и 2020, от тогава
извършва такава стопанска дейност в сектор
ресторантьрство, 2018 е работило в други 2 - Условието за допустимост е задължително за
недопустими сектори. Допустим кандидат ли е.
минимален оборот от поне 500лв. за 2018г. и

3. Може ли формуляра да се подава с електронен 500лв. за 2019г. оборота следва да е само по
подпис на упълномощено лице.
допустимите кодове, тоест Реализиран оборот.
4. Може ли формуляра да се подава с електронен Реализиран Оборот за едно предприятие е
подпис на физическо лице, управителя на сумарната стойност на процента с който участва
дружеството.
съответния допустим по схемата КОД по КИД2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година и
получения процент умножен по стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година.
3 - Упълномощаването е недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
на задължения.
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“.
4 - ДА
53.

1 - Данни за правото/регистрацията за
осъществяване
дейност
(основна
и/или
дружеството ми упражнява дейност с КИД: 9329
допълнителна) по КИД-2008
Други дейности свързани с развлечение и отдих
и не притежава лицензионен или регистрационен (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: В това поле, кандидатът
документ за тази дейност, защто такъв не се следва да въведе информация за документа/тите,
изисква. Не е туроператор или ресторантьор. В даващ/и му право да осъществява съответната
точка 5. Допълнителна информация необходима за допустима по Указанията дейност (основна
оценка на проектното предложение от формуляра за и/или допълнителна), като минимално посочва
кандидатстване , какво се пише в рубрика "
уникалния номер, дата на регистрация и
наименование на регистъра, в който е вписана
съответната регистрация. В случаите в които
информацията е публично достъпна се посочва и
линк за достъп до съответния регистър по
вписване)
Уважаеми госпожи и господа,

2 - Данни за банковата сметка на кандидата
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: В това поле се записва само
IBAN от банковата сметка на кандидата).
3 - Данни за получени държавни помощи
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНО само в случай, че
предприятието е получавало държавна и/или
минимална помощ за период от три
последователни години, включително до датата
на деклариране, представляващият дружеството
посочва: а) Схемата за държавна/минимална
помощ, по която е получено финансиране; б)

Размера на получените средства; в) Периода, за
който се отнасят получените средства.)
54.

Здравейте,

55.

Здравейте,

Изискванията са по отношение на предприятие, а
предприятието следва да има обявен в НСИ поне
От обясненията не става докрай ясно дали да
един от допустимите кодове по КИД-2008г.
допустими предприятия упражняващи дейност по
(КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД: 56.10,
код 90.01.
56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12, 79.90;
Бихте ли уточнили дали сме допустими?
КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД: 93.21,
93.29; КОД: 96.04;)
НЕ

Ще съм много благодарна ако получа отговор на
един въпрос във връзка с кандидастване за
предоставяне на безвъзмездни средства по СХЕМА
BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия,
упражняващи дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.

В раздел I ОСНОВНИ ДАННИ
В точка МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ /МЯСТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА/ освен адреса на
управление , който ми е в град София, следва ли
с бутон ДОБАВИ да включа и други населени
места където имаме хотели
Феста Хотели АД е дружество ,което по адресна
регистрация е в град София, но освен в София
осъществява дейност и на други места на
територията на страната – в Несебър, Поморие
Въпроса ми е да добавя ли всички градове където
имаме хотели и осъществяваме дейност ?
Знам, че сте много ангажирани, но ще съм Ви много
благодарна ако ми отговорите .

56.

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
Може ли да се подава проектно предложение чрез на електронни документи, в това число и за липса
КЕП на упълномощено лице?
на задължения.
Здравейте,

Пълномощното трябва ли да е конкретно за Всички декларативни обстоятелства, касаещи
процедурата и необходимо ли е да бъде нотариално кандидата се попълват единствено и само в
заверено?
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“

57.

За
Е-декларация
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
–
Е
В
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ избирате от
Представляваното от мен предприятие е малко падащото меню Неприложимо (не съм микро или
предприятие и не е в затруднено положение. Това малко ) или (микро или малко и не съм в
обстоятелство е отбелязано в поле №6 от раздел Е- затруднено)
Декларации.
Моля да се разгледат и допълнителните
визуалните насоки за начина на попълване на еВъпросът ми е относно коректното отбелязване на декларациите, които са качени в пакета
отговора в падащото меню на поле №7 документи в СУНИ
Здравейте,

„ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
– Е В ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ“ от раздел ЕДекларации: Кой отговор следва да избера - НЕ или
НЕПРИЛОЖИМО?

58.

Здравейте, нашата компания, която е регистриран Формуляра за кандидатстване се подписва и от
представляващи,
тъй
като
те
туристически агент, планира да кандидатства по двамата
схема BG-176789478-2021-05 – ПОДКРЕПА НА представляват предприятието само заедно.
ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В
ЕДИН
ОТ
СЛЕДНИТЕ
КОДОВЕ
ПО
КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ (КИД 2008) НА НАЦИОНАЛНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 55, 56, 79, 82.3, 86,
90, 93, 96.04

Според Указанията за кандидатстване, т.10.3,
Формулярът за кандидатстване се подписва с
валиден към датата на кандидатстване КЕП от
лице/а с право да представлява/т кандидата
(вписани в ТР и РЮЛНЦ), в зависимост от начина
на представляване – заедно и/или поотделно.
В случаите, когато кандидатът се представлява само
заедно от няколко физически лица, Формулярът се
подписва от всяко от тях при подаването.
Нашата компания се представлява заедно от едно
българско физическо лице и едно чуждестранно
физическо лице. Българският представляващ
притежава нотариално заверено пълномощно, което
му дава правото „Да представлява и управлява
дружеството самостоятелно и независимо от мен, по
своя
воля
и
преценка…да
представлява
дружеството по своя воля и преценка, където и пред
когото е необходимо, преди трети физически или
ЮЛ, местна и чуждестранни лица, органи на
държавната администрация…(изброени)…“
Пълномощното е прикачено към настоящия мейл.

ВЪПРОС:
Допустимо ли е формулярът за кандидатстване да се
подпише само от българското физическо лице,
представляващ Дружеството, на основание на
цитираното пълномощно? Ако, да, в кое поле на
Формуляра да се опише пълномощното, при
положение, че системата не позволява прикачване
на файл?

59.

Здравейте,

ДА

Нашата компания, която е регистриран турисически
агент и туристически агент, планира да
кандидатства по схема BG-176789478-2021-05 –
ПОДКРЕПА
НА
ПРЕДПРИЯТИЯ,
УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ЕДИН ОТ
СЛЕДНИТЕ КОДОВЕ ПО КЛАСИФИКАЦИЯТА
НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (КИД 2008)
НА
НАЦИОНАЛНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИ
ИНСТИТУТ 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04
До момента сме получили няколко финансирния по
обявените мерки за подкрепа на туристическия
сектор, като например:
BG16RFOP002-2.095-6230 - 27437.16 лв.
BG16RFOP002-2.092 - 6844.98 лв.
ВЪПРОС
Въпросът ни е трябва ли да описваме тези
финансирания в поле „Данни за получени държавни
помощи".

60.

Здравейте,

За
Е-декларация
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
–
Е
В
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ избирате от
Във връзка с подаване на документи по Схема BG- падащото меню Неприложимо (не съм микро или
176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, малко ) или (микро или малко и не съм в
упражняващи дейност в един от следните кодове по затруднено)
Класификацията на
Моля да се разгледат и допълнителните
икономическите дейности (КИД 2008) на визуалните насоки за начина на попълване на еНационалния статистически институт 55, 56, 79, декларациите, които са качени в пакета
82.3, 86, 90, 93, 96.04., бих искала да попитам - документи в СУНИ
относно
попълване
на ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ - Е В ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ

кое от изброените обстоятелства трябва да се
декларира от страна на микро предприятие, което не
е в затруднено положение:
ДА (попадам в изброените обстоятелства)
НЕ (не попадам в изброените обстоятелства)
Неприложимо (не съм микро или малко
предприятие) или (микро или малко и не е в
затруднено положение)

61.

Здравейте,

За
Е-декларация
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
–
Е
В
Въпреки подробните описания, моля да ми
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ избирате от
отговорите в ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАТРУДНЕНО
падащото меню Неприложимо (не съм микро или
ПОЛОЖЕНИЕ - Е В ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
малко ) или (микро или малко и не съм в
за предприятие което не е в затруднено положение, затруднено)
не е получило помощ за оздравяване и не е
Моля да се разгледат и допълнителните
предприятие,
което
е
в
процедура
по
визуалните насоки за начина на попълване на енесъстоятелност
декларациите, които са качени в пакета
какво трябва да попълня : ДА или НЕ / тъй като във документи в СУНИ.
формуляра пада меню Да, попадам в изброените
обстоятелства /, а в Указанията пише : ДА, в случаи,
че прецени, че не попада в изброените
обстоятелства.
По отношение на ред „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ - Е В ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ“, кандидатът трябва да декларира
обстоятелства в посока на това че, представляваното
от него дружество е микро- или малко предприятие
(по смисъла на приложение I към Общия регламент
за групово освобождаване), което към 31 декември
2019 г. е било в затруднено положение, при условие
че:
1) Не е предприятие, което е получило помощ за
оздравяване и все още не е възстановило заема или
не е прекратило гаранцията, или е получило помощ
за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране.
2) Не е предприятие, което е в процедура по
несъстоятелност или отговаря на критериите на
своето вътрешно право, за да бъде обект на такава
процедура по искане на неговите кредитори.
Важно! Допустими кандидати са и Предприятия,
които към 31 декември 2019 г. са микро или малки и
към 31 декември 2019 г. не са в затруднено
положение.
Декларирането се извърша с помощта на падащото
меню в колона „Потвърждавам декларираната

информация“, където кандидатът следва да избере
съответстващия за предприятието отговор при
следните допустими хипотези:
ДА, в случаи, че прецени, че не попада в
изброените обстоятелства или,
НЕ, в случай, че прецени че попада в изброените за
декларацията обстоятелства или,
Неприложимо, в случай, че предприятието не е
микро или малко.

62.

Добър ден,
Бихте ли дали информация
допустимост на разходите?
Благодаря,

за

периода

По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
получената държавна помощ, само и единствено
на
за дейности по допустимите кодове, съгласно
КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
условие, че до получаването на помощта няма
извършено плащане по задължение.
Отчитането е до 6 месеца от датата на заповедта
за получаване на помощта.
Министерството на туризма на по-късен етап, ще
публикува инструкции за начина на отчитане и
усвояване на помощта.

63.

Здравейте,
Кандидатствам за Подкрепа на предприятия,
упражняващи
дейност
в
един
от
следните
кодове
по
Класификацията
на
икономическите
дейности
(КИД
2008)
на Националния статистически институт 55, 56, 79,
82.3,
86,
90,
93,
96.04. Код на бюджет BG-176789478-2021-05 и
имам
следния
въпрос:
дружеството ми НЕ Е В ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
Не е предприятие, което е получило помощ за
оздравяване
и
все
още
не
е
възстановило заема или не е прекратило гаранцията,
или
е
получило
помощ
за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране
Не е предприятие, което е в процедура по
несъстоятелност
или
отговаря
на
критериите на своето вътрешно право, за да бъде
обект
на
такава
процедура по искане на неговите кредитори
бихте ли потвърдили моля при тези обстоятелства за
"ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
Е
В
ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ"
трябва

За
Е-декларация
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
–
Е
В
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ избирате от
падащото меню Неприложимо (не съм микро или
малко ) или (микро или малко и не съм в
затруднено)
Моля да се разгледат и допълнителните
визуалните насоки за начина на попълване на едекларациите, които са качени в пакета
документи в СУНИ

да
избера
отговор
НЕ
ли?
Моля отговорете. Във формуляра с указанията тази
секция е неясна.
64.

Здравейте,

65.

1.Допустим кандидат ли е предприятие, което е
създадено преди 01.01.2019 г.с дейност в
недопустим по процедурата код, но след посочената
дата (в случая м.Ноември 2019 г.) започва да развива
дейност чрез конкретен обект, попадащ в допустим
код
по
процедурата?

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
1. Къде мога да намеря приложенията, които се на електронни документи, в това число и за липса
попълват и подписват от представляващ на задължения.
кандидата с detached подпис, включително и
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
пълномощното за подаване на проектно
кандидата се попълват единствено и само в
предожение?
електронния формуляр за кандидатстване в
2. Къде в СУНИ трябва да се приложи/качи СУНИ, раздел „е-декларации“
съответното пълномощно?

2.Във връзка с критерий за допустимост № 6.2.
Предприятия, които имат спад на оборота без ДДС
за 2020 г. с най-малко 30 на сто спрямо
реализирания оборот без ДДС през 2019 г.; молим за
следното
разяснение:
- При наличие на два кода (допустим и недопустим)
спада от 30% само за допустимия код ли се търси
или се изчислява на база цялата стойност на код 15
100 от ОПР, независимо колко кода и какви
участват във формирането на стойността в него?

1 – НЕ
2 - Всяко предприятие, което осъществява повече
от една дейност, спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.

3.Допустим кандидат ли е предприятие, което 3 - Изискването за осъществяване на съответната
временно
е
преустановило
дейност? дейност (основна и/или допълнителна), когато за
същата се изисква такава с нормативен акт, и
4.Във връзка с критерий за допустимост 6.7. попада в един от следните кодове на ниво
Предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за детайлност клас, съгласно КИД-2008г.: (КОД:
2018 г. и над 500 лв. за 2019 г. молим за следното 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД: 56.10, 56.21,
56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12, 79.90; КОД:
разяснение:
- При наличие на два кода на икономическа дейност 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД: 93.21,
при даден кандидат съответно допустим и 93.29; КОД: 96.04), по отношение на
недопустим - минимумът от 500 лв. оборот за 2018 предприятието, и същата не следва да бъде
и 2019 г. от допустимия код ли се гледа само или прекъсната на етап кандидатстване.
като цяло от двата кода?
4 - Условието за допустимост е задължително за
минимален оборот от поне 500лв. за 2018г. и
500лв. за 2019г. оборота следва да е само по
допустимите кодове, тоест Реализиран оборот.

Реализиран Оборот за едно предприятие е
сумарната стойност на процента с който участва
съответния допустим по схемата КОД по КИД2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:

56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година и
получения процент умножен по стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година.

66.

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
Къде
мога
да
видя актуални
за на електронни документи, в това число и за липса
програмата инструкции за подписване подаване на на задължения.
Е-формуляра за кандидатстване по BG-176789478Всички декларативни обстоятелства, касаещи
2021-05? Не намирам рубрика често задавани
кандидата се попълват единствено и само в
въпроси и запис с онлайн консултациите?
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“
Здравейте,

Въпросът ми е:
Представител на кандидата подписва външно с КЕП
Е-формулярът (PDF файла) свален от СУНИ,
защото ползва профил на друго лице, за да
кандидатства. В указанията няма пълномощното
(приложение
№1), как
се
извършва
кандидатстването в този случай?

67.

1 - Упълномощаването е недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
във връзка кандидатстване по схема BG- 176789478- на електронни документи, в това число и за липса
2021-05 бих желал да задам следните въпроси:
на задължения.
Здравейте,

Всички декларативни обстоятелства, касаещи
1. Може ли да се кандидатства с електронен подпис кандидата се попълват единствено и само в
на друго юридическо лице, което ще ни електронния формуляр за кандидатстване в
предстявлявя по време ня кяндидятствянето и СУНИ, раздел „е-декларации“.
изпълнението по схемата? По какъв начин може да 2 – Попълва се РАЗДЕЛ 5. Допълнителна
стане това и как е възможно да го упълномощим за информация необходима за оценка на
това?
проектното предложение от Формуляра за
кандидатстване.
2. Ако сме получили друга помощ за справяне с
КОВИД къде точно във фурморяра се отразява това?

68.

Здравейте!

Всяко предприятие, което осъществява повече от
една дейност, спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими

Имам заведение за бързо хранене, бистро /код 56/, дейности/кодове на ниво детайлност клас,
като имам следния казус:
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
- фирмата е регистрирана през 2017 г. като от 2019
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
г. е започнала по код 56 и извършва дейност като
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
заведение за бързо хранене.
участващи във формирането на стойността
През
2019
г.
има
оборот само за отразена в КОД 15100 от приходната част на
месеците Септември, Октомври, Ноември и Отчета за приходите и разходите на
Декември /просто през м.Септември 2019 г. отвори предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
заведението/ - т.е има оборот само за 4 месеца от 2020г. и тогава се съпоставят получените
2019 г., който оборот без ДДС е по-голям от целия стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
оборот за 2020 г., но оборота през цялата 2020 г не е разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
по-малък/ няма спад с 30% от този за 2019г.
настоящата схема.
- Ако 4-те месеца от 2019 г ги умножа х 3 /за да стане
оборот за 12 м, за цяла година/, тогава разликата/
спада през 2020 г. е огромен!!!
Реалната ситуация в момента е /по документи/ оборот без ДДС за 2019 г - 42 500 лв.
/за последните 4 месеца от годината/ , оборот без
ДДС за цялата 2020 г /след много затваряния/
отваряния/ - 36 500 лв.
Та, мога ли да кандидатствам по тази програма и да
получа безвъзмездна помощ..!? Или по някакъв
начин /точка от програмата/ ще ми кажете че не
отговарям на условията..!?

69.

Здравейте,

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
По СХЕМА BG-176789478-2021-05 може ли да се изисква попълване, разписване и/или прикачване
подава
заявление
за
кандидатстване
от на електронни документи, в това число и за липса
упълномощено
лице? на задължения.
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
Формулярът за кандидатстване може ли да се
кандидата се попълват единствено и само в
подпише с КЕП, издаден на упълномощено лице?
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“
Има ли утвърден, образец на пълномощно и
необходима ли е нотариална заверка на
пълномощното?

70.

Здравейте!

Всяко предприятие, което осъществява повече от
една дейност, спада се изчислява, като се
Ние сме предприятие, което извършва дейност в две
определя
сбора
на
всички
допустими
допустими направления:
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
- основна дейност Ресторантьорство с код 56.10
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90;
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
- допълнителна дейност Хотелиерство с код 55.10.
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
За основната ни дейност не отговаряме на критерия КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
за спад на оборота, но в допълнителната ни дейност участващи във формирането на стойността
Хотелиерство имаме нужния спад.
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на

Възможно ли е да кандидатстваме само за предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
допълнителната дейност?
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
В този случай как би трябвало да посочим оборота
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
си - само този, отговарящ на допълнителната
настоящата схема.
дейност ли?
71.

Здравейте,

ДА

Допустимо ли е при изчисленията за спад в оборота
и за размера на помощта да се съблюдава цялата
стойност на код 15 100 за съответните години,
когато фирмата кандидат осъщестява дейност в два
кода на икономическа дейност, които са допустими
по процедурата? Пример: код 55.10 - 90%, код 79.12
10%.
72.

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
Възможно ли е подаването на проектни
изисква попълване, разписване и/или прикачване
предложения по схема BG-176789478-2021-05 на електронни документи, в това число и за липса
Подкрепа на предприятия, упражняващи
на задължения.
дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности Всички декларативни обстоятелства, касаещи
(КИД 2008) на Националния статистически кандидата се попълват единствено и само в
институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, да се електронния формуляр за кандидатстване в
извърши с КЕП на упълномощено лице?
СУНИ, раздел „е-декларации“

73.

Здравейте!

Здравейте!

ДА

Във връзка с протичащото в момента
кандидатстване ПО СХЕМА BG-176789478-202105 – ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ,
УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ЕДИН ОТ
СЛЕДНИТЕ
КОДОВЕ
ПО
КЛАСИФИКАЦИЯТА
НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (КИД 2008)
НА
НАЦИОНАЛНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИ
ИНСТИТУТ 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04
имам въпрос как се изчислява оборотът за 2019 г, за
да поискам като държавна помощ 20% от тази сума?
Ако предприятието има хотел, ресторант и кафене,
то има три кода (55.10; 56.10 и 56.30) и ние
събираме от приходната част на Отчета за
приходите
и
разходите
на
предприятието приходите от трите за съответната
година и това е сумарният оборот, който трябва да
посочим? Накрая изчисляваме колко е 20% от тази
сума?

74.

Здравейте,

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се

във връзка с подаване на проектно предложение по
схема BG-176789478-2021-05, моля за уточнение,
възможно ли е проектното предложение на
кандидат, упражняващ дейност по Кодове 55.10,
56.10 и 56.30 да бъде подписано с КЕП на
упълномощено лице /различно от вписаните в
Търговския регистър/ разполагащо с пълномощно?

75.

Здравейте,

76.

Здравейте,

изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
на задължения.
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
Възможно ли е да кандидат да подаде заявление за
изисква попълване, разписване и/или прикачване
подпомагане, но подписано с електронен подпис,
на електронни документи, в това число и за липса
издаден на друго юридическо лице, но с нотариално
на задължения.
заверено пълномощно?
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“
При Декларирането на обстоятелства в ред
„ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАТРУДНЕНО
Пишем Ви във връзка с кандидатстване по схема
ПОЛОЖЕНИЕ
Е
В
ЗАТРУДНЕНО
BG-176789478-2021-05.
ПОЛОЖЕНИЕ“, от падащото меню в колона
Имаме следния въпрос относно попълване и „Потвърждавам декларираната информация“,
подаване на проектно предложение:
следва да се избере съответстващия за
предприятието-кандидат
отговор при следните
В Декларация за затруднено положение трябва да
допустими
хипотези:
отговорим с:
- ДА(попадам в изброените обстоятелства)
- НЕ(не попадам в изброените обстоятелства
- Неприложимо(не съм микро или малко....)

ДА, в случаи, че се прецени, че попада в
изброените обстоятелства или,

НЕ, в случай, че се прецени че не попада в
изброените за декларацията обстоятелства или,

От друга страна, в инструкциите за попълване е Неприложимо, в случай, че предприятието не е
записано:
микро или малко или не е в затруднено
ДА, в случаи, че прецени, че не попада в изброените положение.
обстоятелства

По отношение на попълване на редовете с
НЕ, в случай, че прецени, че попада в изброените за декларативни обстоятелства за затруднено
положение, кандидатите могат да разгледат и
декларацията обстоятелства
допълнително разработените визуалните насоки
т.е. тук има противоречие в смисъла, който се влага за начина на попълване на е-декларациите, които
в различните отговори.
са качени в пакета документи в СУНИ.
Моля за пояснение кое е вярно.

Дефиницията за „Предприятие в затруднено
Тъй като нашето предприятие е микро, верният положение“ се съдържа в чл. 2, т. 18 от Регламент
отговор трябва да бъде ДА или НЕ, но не ни е ясно (ЕС) № 651/2014.
кое отговаря на нашия случай и какво се има
предвид с текста "което към 31 декември 2019 г. е
било в затруднено положение". Как трябва да
тълкуваме въпроса?
77.

Уважаеми г-не/ г-жо,

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване

във връзка с публикувани Указания за на електронни документи, в това число и за липса
кандидатстване по схема BG-176789478-2021-05, на задължения.
бих искала да получа следното разяснение:
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
1. В т.10.3 от указанията е записано следното: кандидата се попълват единствено и само в
Формулярът за кандидатстване се подписва с електронния формуляр за кандидатстване в
валиден
към
датата
на
кандидатстване СУНИ, раздел „е-декларации“.
Квалифициран електронен подпис - КЕП на
локалния компютър от лице/а с право да
представлява/т кандидата (вписани в Търговския
регистър и регистъра на ЮЛНЦ), в зависимост от
начина на представляване – заедно и/или поотделно.
В случаите, когато кандидатът се представлява само
заедно от няколко физически лица, Формулярът се
подписва от всяко от тях при подаването.
2. В същото време, в приложение I Оценителен лист,
относно критерий I.1 е записано: Заявлението,
подписано ли е с валиден КЕП от лице с право да
представлява кандидата или упълномощено от него
лице - ???
Във връзка с горното несъответствие, моля да
уточните, допустимо ли е подписването на
формуляра за кандидатстване от упълномощено от
кандидатите лице? И ако е допустимо, моля да
посочите
детайлни
разяснения
относно
пълномощното, което следва да бъде представено необходимо ли е да е нотариално заверено, като и
дали се прилага при кандидатстването, тъй като
системата на СУНИ по процедурата не се
предвижда прилагане на прикачени документи към
формулярите за кандидатстване.
78.

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
във връзка с схема BG-176789478-2021-05, начин на
изисква попълване, разписване и/или прикачване
подаване/подписване на заявлението.
на електронни документи, в това число и за липса
Допустимо ли е заявлението да се подпише с КЕП на задължения.
на упълномощено за целта лице, което не е вписано
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
в търговския регистър като управляващ или с право
кандидата се попълват единствено и само в
на подпис?
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“.

79.

Уважаеми госпожи и господа,

Здравейте,

Във връзка с откритата СХЕМА BG-1767894782021-05 – "Подкрепа на предприятия, упражняващи
дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04", имам следния въпрос:
Ако предприятието кандидат извършва дейности в
няколко населени места на територията на страната,
то следва ли задължително да се посочат всички, ако
в последствие при отчитането се представят
разходооправдателни документи, например за наем

Не. В полето за „Местонахождение (Място на
изпълнение на проекта)“ следва да се постави
отметката на „Населено място“ и се избира
съответното населено място на изпълнение на
проекта/заявлението. Това място обикновено
съвпада с
адреса
на управление на
предприятието-кандидат.

на обект, различен от посоченото място на
изпълнение на проекта. Съответно, проблем ли е ако
са посочени всички "евентуални" места за
изпълнение на проекта, а в последствие
изпълнението се реализира, само на едно от тях.
80.

Здравейте,

81.

Здравейте.

Допустими за настоящата схема кодове по КИД2008г. са: КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:
Управител съм на две фирми с КИД 93.13 и 93.19.
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
Допустима ли е дейността им по схема BG79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
176789478-2021-05 за да кандидатствам за помощ
93.21, 93.29; КОД: 96.04.
или не?
Информация по отношение на получените
държавни/минимални помощи на ниво група
Имам следните въпроси по кандидатстване по схема
свързани предприятия се отразява в РАЗДЕЛ 5.
BG-17678978-2021-05
за
подкрепа
на
„Допълнителна информация необходима за
Туристическия бизнес.
оценка на проектното предложение“ поле
Дружеството което представлявам, стопанисва „Данни за получени държавни помощи“ от
Хотелски комплекс със ресторант.
формуляра за кандидатстване.
Самото дружество е част от холдингова структура, Поле „Данни за получени държавни помощи“ се
със свързани предприятия, като то е единственото от попълва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, в случай, че
тази структура което предлага туристически услуги. предприятието (на ниво група предприятия) е
получавало държавна и/или минимална помощ
Въпросите ми са следните:
(вкл. мярка 60/40) за период от три
В графа получени държавни помощи за последователни години, включително до датата
последните три години, трябва да попълним на деклариране, представляващият дружеството
помощите получени само от съответното дружество посочва: а) Схемата за държавна/минимална
или такива получени от всички свързани в помощ, по която е получено финансиране; б)
структурата предприятия?
Размера на получените средства; в) Периода, за
Тази свързаност (респективно размер получени на който се отнасят получените средства.
ниво Холдингова структура държавни помощи),
дали ще възпрепятства по някакъв начин нашето
одобрение по тази схема, (тук слагам уточнението
че основна част от получените средства са по
мярката 60/40 ако това има значение).

82.

Във връзка с обявената схема за подпомагане моля По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
да ни разясните следното за кандидатстващите получената държавна помощ, само и единствено
туроператори:
за дейности по допустимите кодове, съгласно
КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
Период (за който ще бъдат признавани и
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
подпомагани разходи) и вида им за отчитане (само
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
оперативни разходи или ще бъдат признавани или и
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
за данъци и др.), за да може да се прецени сумата, за
условие, че до получаването на помощта няма
която да се кандидатства.
извършено плащане по задължение.
Възможно ли е да се използва помощта за фактури
Отчитането е до 6 месеца от датата на заповедта
по извършени разходи относно туристически услуги
за получаване на помощта.
от хотелиер към туроператор за изминалото лято
2021, които вече са разплатени.
Министерството на туризма на по-късен етап, ще
публикува инструкции за начина на отчитане и
Ако имаме вече получена помощ от държавата за 1
усвояване на помощта.
работник, можем ли сега да кандидатстваме за
покриване на разходи и заплати за останалите
работници, за които не сме ползвали помощи или се

счита, че е подпомогнато перо заплати и осигуровки
и не е възможно да се ползва за другите работници.
83.

Е-декларация
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
Моля Ви за кратка информация, тъй като срещам За
ПОЛОЖЕНИЕ
–
Е
В
трудност при кандидатстване по отпуснатата ЗАТРУДНЕНО
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ избирате от
програма.
падащото меню Неприложимо (не съм микро или
Става дума за следното:
малко) или (микро или малко и не е в затруднено
6. Е-Декларации
положение)
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ - Моля да се разгледат и допълнителните
Е В ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
визуалните насоки за начина на попълване на еКакво точно е необходимо да отбележа, когато съм декларациите, които са качени в пакета
микро предприятие и не съм в затруднено документи в СУНИ.
положение?

84.

Здравейте, при подаване на проекто предложение по
схемата упълномощеното лице е допуснало грешка
и след изправянето ѝ е подало проектното
предложение втори път.

В рамките на настоящата схема кандидатите
могат да подадат само едно заявление за
подкрепа. В случай че един кандидат е подал
повече от едно заявление за подкрепа в рамките
на допустимия за кандидатстване срок, се
Така в момента сме подали две заявления и
разглежда последно постъпилото заявление.
съответно имаме два входящи номера.
Как можем за анулираме първото заявление?
Надяваме се, че тази грешка няма да доведе до
анулиране на кандидатурата по СХЕМА BG176789478-2021-0-5.

85.

Моля за следното разяснение по отворена за Реализиран Оборот за едно предприятие е
кандидатстване СХЕМА BG-176789478-2021-05:
сумарната стойност на процента с който участва
съответния допустим по схемата КОД по КИДКато ТО/ТА ние имаме оборот от 1 800 913 лв. за
2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:
2019г. Но реалната печалба е 67 000 лв.
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
За каква сума имаме право да кандидатстваме? На 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
20% от оборот или само на 20% от реализираната 93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
печалба. Всичко е по код 79 от КИД2008.
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година и
получения процент умножен по стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година.

86.

Моля за уточнение възможно ли е заявлението да Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
бъде подадено с КЕП на упълномощено лице
изисква попълване, разписване и/или прикачване
В случай, че е възможно, предвид записа по
на електронни документи, в това число и за липса
критерий I на оценителния лист, какви са
на задължения.
възможните варианти за подпис на пълномощното,
както и по какъв начин да бъде представено то към Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
заявлението
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“.

87.

Здравейте, в условията за кандидатстване по схема Упълномощаването
е
недопустимо.
BG-176789478-2021-05 е записано, че формулярът Допълнително, по настоящата схема не се

за кандидатстване се подписва с валиден КЕП на
лице, с право да представлява кандидата. Възможно
ли е формулярът за кандидатстване да бъде подаден
с КЕП на упълномощено лице – обслужваща
счетоводна кантора или консултантска фирма?

изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
на задължения.
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“..

88.

Във връзка с кандидатстване по схема BG- 1- Повече информация за стъпките при създаване
и приключване на Формуляр за кандидатстване,
176789478-2021-05 имам следните въпроси:
е достъпна на следната интернет страница на
1. Подадох заявление без програмата да ми поиска
СУНИ https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual,
ел.подпис! Как става подписването с ел.подпис на
като е препоръчително кандидатите да се
заявлението?
запознаят с публикуваните там Ръководства за
2. Прилага ли се попълнен оценителен лист към работата със системата.
завлението? Как става?
2- Не, не се прилага попълнен оценителен лист.
3. Как разбирам правилно ли съм подала
3- Според Ръководство за потребителя за модул
заявлението?
“Е-кандидатстване” на СУНИ, публикувано на
https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual,
при
успешно
подадено
проектно
предложение/заявление, системата ще Ви издаде
автоматично входящ регистрационен номер.

89.

През 2020 г. хотелът не е работил поради
пандемията Covid-19 и по тази причина в полето
''Данни за реализирания оборот през 2020 г. без
ДДС'' на Е-декларацията е попълнено 0,00 лв. Моля,
да поясните: В този случай какво трябва да се
попълни в последното поле на декларацията
''Осъществявал
съм
основна/допълнителна
икономическата дейност за 2020 г. в поне един от
допустимите кодове на схемата, съгласно данни от
НСИ"?

Държавната помощ е предвидена за работещи
предприятия.

Представляваното от мен дружество е микро- или
малко предприятие (по смисъла на приложение I
към Общия регламент за групово освобождаване),
което към 31 декември 2019 г. е било в затруднено
положение, при условие че:

За
Е-декларация
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
–
Е
В
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ избирате от
падащото меню Неприложимо (не съм микро или
малко ) или (микро или малко и не е в
затруднено положение).

90.

1) Не е предприятие, което е получило помощ за
оздравяване и все още не е възстановило заема или
не е прекратило гаранцията, или е получило помощ
за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране.
2) Не е предприятие, което е в процедура по
несъстоятелност или отговаря на критериите на
своето вътрешно право, за да бъде обект на такава
процедура по искане на неговите кредитори.
ОТГОВОРИ:

Изискването за осъществяване на съответната
дейност (основна и/или допълнителна), когато за
същата се изисква такава с нормативен акт, и
попада в един от следните кодове на ниво
детайлност клас, съгласно КИД-2008г.: (КОД:
55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД: 56.10, 56.21,
56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12, 79.90; КОД:
82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД: 93.21,
93.29; КОД: 96.04), по отношение на
предприятието, и същата не следва да бъде
прекъсната на етап кандидатстване.

Моля да се разгледат и допълнителните
визуалните насоки за начина на попълване на едекларациите, които са качени в пакета
документи в СУНИ

А/ ДА ( попадам в изброените обстоятелства)
Б/ НЕ (не попадам в изброените обстоятелства)
В/ НЕПРИЛОЖИМО (не съм микро или малко
предприятие) или (микро или малко и не е в
затруднено положение)
Предприятието ми не е било било в този период,
нито след това в затруднено положение, значи ли
това, че отговарям с отговор НЕПРИЛОЖИМО
или с НЕ?
В приложените указания така са уточнени трите
възможни отговора, че видимо са размени, така че
мога да тълкувам следното: аз съм микро и не съм в
затруднено положение, какъвто е правилния
отговор НЕ или НЕПРИЛОЖИМО е верен също.
Цитирано:
"По отношение на ред „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ - Е В ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ“, кандидатът трябва да декларира
обстоятелства в посока на това че, представляваното
от него дружество е микро- или малко предприятие
(по смисъла на приложение I към Общия регламент
за групово освобождаване), което към 31 декември
2019 г. е било в затруднено положение, при условие
че:
1) Не е предприятие, което е получило помощ за
оздравяване и все още не е възстановило заема или
не е прекратило гаранцията, или е получило помощ
за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране.
2) Не е предприятие, което е в процедура по
несъстоятелност или отговаря на критериите на
своето вътрешно право, за да бъде обект на такава
процедура по искане на неговите кредитори.
Важно! Допустими кандидати са и Предприятия,
които към 31 декември 2019 г. са микро или малки и
към 31 декември 2019 г. не са в затруднено
положение.
Декларирането се извърша с помощта на падащото
меню в колона „Потвърждавам декларираната
информация“, където кандидатът следва да избере
съответстващия за предприятието отговор при
следните допустими хипотези:
ДА, в случаи, че прецени, че не попада в изброените
обстоятелства или,
НЕ, в случай, че прецени че попада в изброените за
декларацията обстоятелства или,
Неприложимо, в случай, че предприятието не е
микро или малко"

91.

Имаме следното питане относно тълкуването на Кандидатът следва да декларира всички
държавни/минимални
помощи,
които
е
следния текст:
получавал в последните три последователни
Поле „Данни за получени държавни помощи“ се
години.
попълва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, в случай, че
предприятието (на ниво група предприятия) е
получавало държавна и/или минимална помощ за
период от три последователни години, включително
до датата на деклариране, представляващият
дружеството
посочва:
а)
Схемата
за
държавна/минимална помощ, по която е получено
финансиране; б) Размера на получените средства; в)
Периода, за който се отнасят получените средства.
Не сме сигурни в тълкуванието на този текст "........получавало държавна и/или минимална
помощ за период от три последователни години,
включително до датата на деклариране......" Имаме две предположения, които са:
1. Да сме получавали в периода от последните три
години поне веднъж държавна/минимална помощ
Или
2. В последните три последователни години да сме
получавали
във
всяка
една
от
тях
държавна/минимална помощ
Кое от тези две тълкувания е вярно? Моля за
конкретен отговор - съдействие.

92.

Във връзка с отворената процедура по финансово Упълномощаването
е
недопустимо.
подпомагане в сферата на туризма моля за Вашият Допълнително, по настоящата схема не се
отговор за следният въпрос:
изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
1.В указанията и документите няма приложено
на задължения.
пълномощно за упълномощаване на титуляр на
ел.подпис,следва ли да се разбира че същото може Всички декларативни обстоятелства, касаещи
да бъде свободен текс и нужно ли е нотариална кандидата се попълват единствено и само в
заверка?
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“.

93.

Във връзка със СХЕМА BG-176789478-2021-05
моля за разяснение как е коректно да се отговори за
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ Е В ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ, т.к. към
31.12.2019 ние сме малко предприятие, което не е в
затруднено положение.

За
Е-декларация
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
–
Е
В
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ избирате от
падащото меню Неприложимо (не съм микро или
малко ) или (микро или малко и не е в
затруднено положение)
Моля, да се разгледат и допълнителните
визуалните насоки за начина на попълване на едекларациите, които са качени в пакета
документи в СУНИ.

94.

Обръщаме се към Вас по повод публикуваните
указания и правила за предоставяне на безвъзмездни
средства по
схема BG-176789478-2021-05 Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в

Реализиран Оборот за едно предприятие е
сумарната стойност на процента с който участва
съответния допустим по схемата КОД по КИД2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:

един от следните кодове по Класификацията на 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
икономическите дейности (КИД 2008) на 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
Националния статистически институт 55, 56, 79, 93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
82.3, 86, 90, 93, 96.04.
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
Молим, да ни дадете отговор на следния въпрос:
предприятието (ОПР) за съответната година и
Когато дадено предприятие осъществява основна получения процент умножен по стойността
дейност с един от допустимите кодове по т.2 от отразена в КОД 15100 от приходната част на
Указанието, но има и допълнителна дейност, във Отчета за приходите и разходите на
въвеждането на информацията за размера на предприятието (ОПР) за съответната година.
РЕАЛИЗИРАНИЯ ОБОРОТ за съответната година
се има предвид стойността отразена в код 15100 от
приходната част на ОПР, или само стойността от
оборота от основната дейност?
Т.е. относим ли е целия размер на нетните приходи
от продажби и той ли трябва да се има предвид при
попълване на Формуляра за кандидатстване?
95.

Във връзка с кандидатстване по програма

Да. Декларират се всички получени помощи по
мерки от Временната рамка и по режим de
BG-176789478-2021-05 - Подкрепа на предприятия,
minimis.
упражняващи дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04
Искам да попитам в Данни за получени държавни
помощи, трябва ли да се включват получени по
програма
BG16RFOP002-2.073
Преодоляване
недостига на средства и липсата на ликвидност,
настъпили в резултат от епидемичния взрив от
COVID-19 и BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез
оборотен капитал за МСП, засегнати от временните
противоепидемични мерки

96.

По тази схема допустимо ли е проектното Упълномощаването
е
недопустимо.
предложение да се подпише с електронен подпис на Допълнително, по настоящата схема не се
упълномощено лице?
изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
на задължения.
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“.

97.

Уважаеми г-жи г-да ,
1. Съгласно Указания за кандидатстване по
обявената процедура реализиран оборот е
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година, а
размера на помощта е 20% от реализирания оборот
за 2019г. В Отчетите за приходите и разходите код
15100 сумата е в хиляди лева. Моля потвърдете, че
в бюджет формуляр за кандидатстване се посочва

Реализиран Оборот за едно предприятие е
сумарната стойност на процента с който участва
съответния допустим по схемата КОД по КИД2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година и
получения процент умножен по стойността

стойността в лева, представляваща 20% от сумата отразена в КОД 15100 от приходната част на
отразена в код 15100 трансформирана в лева .
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година.
2. В случай ,че и основната и допълнителна
икономическа дейност попадат в допустими кодове Сумата, която се посочва в полето в раздел
по процедурата , следва ли в бюджета на проекта т.3 „Бюджет“ следва да бъде попълнена в лева.
да бъдат посочени сумите на отделни редове
(умножени по съответния процент, който формират
в общата стойност на нетните приходи от продажби)
98.

Имаме следното запитване относно попълването на 1 – Получените помощи се посочват на ниво
Раздел „Допълнителна информация“ - Поле „Данни група свързани предприятия.
за получени държавни помощи“:
2, 3 и 4 - Периода е от датата, на която е издаден
1) Ако дружеството е част от Група предприятия и съответния акт за подпомагане до датата на
има междинно предприятие майка и крайно отчитане.
предприятие майка, получените помощи как следва
да се посочат на ниво група на междинното
предприятие майка или на ниво крайното
предприятие майка?
2) По отношение на периода за който са получени
държавните помощи, какво се счита за период месец по месец за който се кандидатства например
по мярка 60/40 или е допустимо да се посочи
начален и краен месец за който са получени
помощите.
3) Ако към датата на подаване на заявлението,
дружеството е кандидатствало по мярка 60/40 за
м.10.2021 г. и е одобрено, но средствата все още не
са получени, следва ли да се посочи, макар и в
прогнозен размер, сумата за м.10.2021 г.
4) Ако към датата на подаване на заявлението,
дружеството е кандидатствало по мярка 60/40 за
м.10.2021 г., но все още не е получило одобрение,
следва ли да се посочи, макар и в прогнозен размер,
сумата за м.10.2021 г.

99.

Според Ваши Указания за кандидатстване по
схемата и Оценителен лист източник за реализиран
оборот е ОПР, код 15100 - където сумите са
посочени в хиляди лева и са закръглени. Във
формуляр за кандидатстване се изисква посочване
на оборот за 2018, 2019 и 2020 г. в лева. Това
означава ли че във формуляра оборота следва да се
посочи с точност в лева, съгласно подадени
Годишни данъчни декларации?

Реализиран Оборот за едно предприятие е
сумарната стойност на процента с който участва
съответния допустим по схемата КОД по КИД2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година и
получения процент умножен по стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година.

100. Помощта по ПМС 151 и РМС 429 кумулират ли се ДА. Декларират се всички получени помощи по
за регулация по т.5.2.3 ?
мерки от Временната рамка и по режим de
minimis.

101. Във връзка с отворената на 19.11. програма, моля за
информация за кой период ще могат да се ползват за
оперативни разходи получените средства (при
евентуално одобрение)?

По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
получената държавна помощ, само и единствено
за дейности по допустимите кодове, съгласно
КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
условие, че до получаването на помощта няма
извършено плащане по задължение.

Това е изключително важен въпрос, за можем да
преценим
дали
има
нужда/смисъл
да
кандидатстваме. За съжаление във всички
публикувани документи не намирам ясно
формулиран периода, в рамките, на който ще можем
да разходваме помощта.
Отчитането е до 6 месеца от датата на заповедта
за получаване на помощта.
Моля и за тълкувание на точка 9.4 – какво се има
предвид под „реализиране и отчитане на получената Министерството на туризма на по-късен етап, ще
помощ“. Имате предвид, че в срок от 6 месеца от публикува инструкции за начина на отчитане и
одобрението ще трябва да отчетем получените усвояване на помощта.
средства или че в срок от 6 месеца от получената
заповед ще можем да разходваме получените
средства?

Е-декларация
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
102. Моля за разяснение относно т. 6 от ФК "Е- За
ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
–
Е
В
декларации" по отношение на:
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ избирате от
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ падащото меню Неприложимо (не съм микро или
Е В ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
малко ) или (микро или малко и не е в
В декларацията съществуват следните варианти
затруднено положение)
image.png
в Указанията е написано точно обратното:
2021-11-22_17h05_41.png

Моля да се разгледат и допълнителните
визуалните насоки за начина на попълване на едекларациите, които са качени в пакета
документи в СУНИ

и в крайна сметка въпросът ми е, когато
дружеството е микро или малко и не е било в
затруднено положение, какво трябва да се
отбележи? Неприложимо?
103. Въпроси относно кандидатстване по процедура 1.
Упълномощаването
е
недопустимо.
BG176789478-2021-05:
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
1.Необходимо ли е представянето на изрично
на електронни документи, в това число и за липса
нотариално заверено пълномощно при подаване на
на задължения.
документи за кандидатстване с електронен подпис,
който е с титуляр лице различно от кандидата или Всички декларативни обстоятелства, касаещи
неговия управител и къде се прикачва то?
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
2.Необходимо ли е погасяване на публичните
СУНИ, раздел „е-декларации“.
задължения/община и НАП/на кандидата към датата
на кандидатстване или е допустимо да бъдат 2. Недопустими кандидати по мярката съгласно
погасени след получено одобрение по процедурата? т. 7.1. са: Предприятия, които имат задължения
за данъци и задължителни осигурителни вноски
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния
процесуален
кодекс
към
държавата, към Столична община или общината
по седалище на предприятието (когато
седалището е различно от Столична Община)
преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в

сила акт на компетентен орган, освен ако не са
отсрочени, разсрочени или обезпечени.
104. Във връзка с обявена процедура BG-1767894782021-05 - Подкрепа на предприятия, упражняващи
дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 имам следния въпрос:

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
на задължения.

105. От зададените до момента въпроси има
многократни питания за КИД: 9329 Други дейности
свързани с развлечение и отдих, за КИД 8230
Организиране на конгреси и търговски изложения,
че за тези КИД–ове нашата държава не изисква
документи свързани с издаване на лицензи и
разрешителни и на регистрационни документи за да
се упражняват тези дейности. Моля за конкретен
отговор, какво да се впише в т 5. Допълнителна
информация необходима за оценка на проектното
предложение, подточка 1. Вашите отговори са като
посочвате текста вписан в тази точка, от което не е
налице
никаква
конкретна
помощ
за
кандидатстващите.

В посоченото лице, кандидатът следва да впише
информацията, че по допустимия КИД не са
приложими регистрационни/лицензионни и
други режими.

Всички декларативни обстоятелства, касаещи
Допустимо ли е формулярът за кандидатстване да кандидата се попълват единствено и само в
бъде подаден с квалифициран електронен подпис на електронния формуляр за кандидатстване в
упълномощено лице и да ви бъде предоставено СУНИ, раздел „е-декларации“..
изрично пълномощно за нуждите на процедурата?

1. Може ли да се впише "Неприложимо"
2. Ако отговора е НЕ, какво да напишем за да ви
удовлетворим по изискването ..............да се въведе
информация за документа/тите, даващ/и му право да
осъществява съответната допустима по Указанията
дейност (основна и/или допълнителна)............., като
няма такива документи, никой орган в РБългария не
изисква такива документи, освен да се регистрира
фирма в Търговския регистър и тя да упражнява
дейност не забранена от закона. Фирми с тези
КИД–ове, работят, внасят данъци, спазват
законодателството на РБългария, но за тях няма
документи, даващи им изрично право да упражняват
тази дейност.
е
недопустимо.
106. Допустимо ли е проектното предложение по Схема Упълномощаването
BG-176789478-2021-05, да се подпише с КЕП на Допълнително, по настоящата схема не се
упълномощено лице ?
изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
Как следва да се приложи пълномощно и трябва ли
на задължения.
нотариална заверка на подписите?
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“.

107. Моля, да потвърдите, че спадът в оборота се Всяко предприятие, което осъществява повече от
една дейност, то спада се изчислява, като се
изчислява по следния начин:
определя
сбора
на
всички
допустими
разликата между стойността на оборота без ДДС за
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
2019г и 2020г. се дели на стойността на оборота без
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
ДДС за 2019г. умножено по 100.
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
((оборот 2019 минус оборот 2020) делено на оборот 79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
2019г. )) умножено по 100.
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
Ако това не е коректно, моля посочете точно как се участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
изчислява ?
Отчета за приходите и разходите на
Закръглението на процентите до кой знак е?
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.
108. Нашата фирма извършва дейност по код 56.30
(питейно заведение). В раздел 5 се изискват данни
за правото/регистрацията за осъществяване на
дейност по КИД 2008. Бихте ли пояснили какъв
документ точно се изисква и от коя институция?

Кандидатите следва да посочат минимум
уникалния номер, дата на регистрация и
наименование на регистъра, в който е вписана
съответната регистрация. В случаите, в които
информацията е публично достъпна се посочва и
линк за достъп до съответния регистър по
вписване,
напр.
https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/a
lltato.xsp .

109. Във връзка с обявената инструкция за попълване на 1- За Е-декларация ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
формуляр за кандидатстване по схема BG- ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
–
Е
В
176789478-2021-05, моля да ми разясните следното: ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ избирате от
падащото меню Неприложимо (не съм микро или
На стр.7 от инструкцията е записано следното:
малко ) или (микро или малко и не е в
По отношение на ред „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА затруднено)
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ - Е В ЗАТРУДНЕНО
Моля да се разгледат и допълнителните
ПОЛОЖЕНИЕ“, кандидатът трябва да декларира
визуалните насоки за начина на попълване на еобстоятелства в посока на това че, представляваното
декларациите, които са качени в пакета
от него дружество е микро- или малко предприятие
документи в СУНИ.
(по смисъла на приложение I към Общия регламент
за групово освобождаване), което към 31 декември 2- В рамките на настоящата схема кандидатите
2019 г. е било в затруднено положение, при условие могат да подадат само едно заявление за
че:
подкрепа. В случай че един кандидат е подал
повече от едно заявление за подкрепа в рамките
1) Не е предприятие, което е получило помощ за
на допустимия за кандидатстване срок, се
оздравяване и все още не е възстановило заема или
разглежда последно постъпилото заявление.
не е прекратило гаранцията, или е получило помощ
за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране.
2) Не е предприятие, което е в процедура по
несъстоятелност или отговаря на критериите на
своето вътрешно право, за да бъде обект на такава
процедура по искане на неговите кредитори.
Важно! Допустими кандидати са и Предприятия,
които към 31 декември 2019 г. са микро или малки и

към 31 декември 2019 г. не са в затруднено
положение.
Декларирането се извърша с помощта на падащото
меню в колона „Потвърждавам декларираната
информация“, където кандидатът следва да избере
съответстващия за предприятието отговор при
следните допустими хипотези:
ДА, в случаи, че прецени, че не попада в изброените
обстоятелства или,
НЕ, в случай, че прецени че попада в изброените за
декларацията обстоятелства или,
Неприложимо, в случай, че предприятието не е
микро или малко.
При попълването на самият формуляр са дадени
следните възможности:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ Е В ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
Представляваното от мен дружество е микро- или
малко предприятие (по смисъла на приложение I
към Общия регламент за групово освобождаване),
което към 31 декември 2019 г. е било в затруднено
положение, при условие че:
1) Не е предприятие, което е получило помощ за
оздравяване и все още не е възстановило заема или
не е прекратило гаранцията, или е получило помощ
за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране.
2) Не е предприятие, което е в процедура по
несъстоятелност или отговаря на критериите на
своето вътрешно право, за да бъде обект на такава
процедура по искане на неговите кредитори.
Да
НЕ (не попадам в изброените обстоятелства)
Моля, да уточните защо в указанията е казано, че с
отговор НЕ се отговаря, когато
„НЕ, в случай, че прецени че попада в изброените за
декларацията обстоятелства“, а в самият формуляр
пише, че се отговаря с НЕ, когато (не попадам в
изброените обстоятелства).
След изясняване на поставения проблем, моля да
уточним следното:
Какво следва да се посочи в частта на електронните
декларации, в раздела за „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ - Е В ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ“,
когато
представляваното
дружество е микро предприятие, което към 31
декември 2019 г. НЕ е било в затруднено
положение? Вариантите са 3:

ДА (попадам в изброените обстоятелства)
НЕ (не попадам в изброените обстоятелства)
НЕПРИЛОЖИМО (не съм микро или малко
предприятие) или (микро или малко и не е в
затруднено положение)
Може ли да се направи корекция на подаденото
проектно приложение преди изтичане на крайния
срок, ако се окаже, че в посочената по-горе част е
допусната грешка при електронното деклариране?
110. Моля за разяснение и примери относно В посоченото лице, кандидатът следва да впише
съдържанието, което се изисква да се попълни в т. 5 информацията, че по допустимия КИД не са
приложими регистрационни/лицензионни и
от електронния формуляр.
други режими.
5.Допълнителна информация необходима за оценка
на проектното предложение
Данни за правото/регистрацията за осъществяване
дейност (основна и/или допълнителна) по КИД2008 (до 10000 символа)
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: В това поле, кандидатът следва
да въведе информация за документа/тите, даващ/и
му право да осъществява съответната допустима по
Указанията дейност (основна и/или допълнителна),
като минимално посочва уникалния номер, дата на
регистрация и наименование на регистъра, в който е
вписана съответната регистрация. В случаите в
които информацията е публично достъпна се
посочва и линк за достъп до съответния регистър по
вписване)
Достатъчно ли е да се представи само КИД на
предприятието, който е видим в ГДД?
Конкретно : Предприятие, което е с КИД 56.29
Други дейности по приготвяне и доставяне на храна,
няма Удостоверение за категоризация в Регистър на
категоризираните места за настаняване и заведения
за хранене и развлечения.
111. При попълване на е-формуляра за кандидатстване
по схемата, трябва да посочим данни за
правото/регистрацията за осъществяваната дейност
по КИД 200, в поле 5 Допълнителна информация
необходима за оценка на проектното предложение.

Кандидатите следва да посочат минимум
уникалния номер, дата на регистрация и
наименование на регистъра, в който е вписана
съответната регистрация. В случаите, в които
информацията е публично достъпна се посочва и
линк за достъп до съответния регистър по
Осъществяваме ресторантьорска дейност с код
вписване,
напр.
55.30 и хотелиерска дейност с код 55.10, за
https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/a
извършване на дейността имаме документ за
lltato.xsp .
категоризация издаден от Министерството на
туризма.
Достатъчно ли е да посочим номера на документа за
категоризация на обектите в поле 5 Допълнителна
информация необходима за оценка на проектното
предложение, като право за осъществяване на
дейността?

112. Пиша ви във връзка със Схема BG-176789478-202105 – „Подкрепа на предприятия, упражняващи
дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04“ и по-конкретно начина
на отчитане на оборотите в Отчетите за приходи и
разходи в различни години.

Всяко предприятие, което осъществява повече от
една дейност, то спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.

Съгласно чл.29 (6) от Закона за счетоводството,
Годишния финансов отчет (ГФО) за малки
предприятия може да се състои от съкратен Баланс
по раздели и съкратен ОПР и приложения. В тази
връзка ГФО за 2019 година, (както и за предходните
години) е изготвен по този начин - в ОПР на
фирмата са отразени нетните приходи от продажби.
Това по никакъв начин не оказва влияние върху
крайния финансов резултат на фирмата и съответно При определяне на спада се определя по
на размера на дължимите данъци.
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
В ОПР на фирмата за 2019 г., нетните приходи от
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
продажби ТУРИЗЪМ са в размер на 768 184 лв,
2020г., като тук единственото нещо което има
които представляват разликата от бруто приходите
значение и се проверява е, кой от допустимите
по издадените от нас фактури на клиенти и от
икономически кодове участват във формирането
разходите по фактури за получени от фирмата
на стойността по КОД15100 от ОПР и същите
доставки за услуги, от които пътуващите лица ще се
отразени в НСИ.
възползват пряко. Бруто оборотът от дейността ни
за 2019 г. е в размер на 4 087 150 лв, но той не е
посочен в ОПР и съответно в ГФО на фирмата,
защото не се изисква по чл.29 (6) от Закона за
счетоводство.
След настъпване на пандемията от COVID-19,
дейността на туристическите дейности на фирмите
почти спря и единственият начин за оцеляването им
беше подпомагането с безвъзмездни средства за
осигуряване на тяхната ликвидност. През 2020-та
година, фирмата получи значително по-малко
финансова помощ от МТ основно поради факта, че
помощта се изчисляваше като процент от оборота на
фирмата по ОПР, като не се отчиташе дали той е
отразен в ОПР-то като Бруто или като Нетен оборот.
Фирмата получи финансова помощ от МТ по първа
и втора процедура общо 38 697 лв, което е около 5%
от нетния оборот за 2019 г. - 768 184 лв, вместо 204
350 лв, които са 5% от Брутния оборот на фирмата
за същата година - 4 087 150 лв.
Това е основният аргумент, който ръководството на
фирмата взе предвид при изготвянето на ОПР-то за
2020-та година - а именно решението да се
осчетоводи Брутния оборот на фирмата, който за
2020 година е 813 794 лв. Отразяването на оборота
по този начин прави сравнението на оборотите през
2019 и 2020 години несъотносими, тъй като през
2019 година е отразен НЕТНИЯ оборот, а през 2020
е отразен БРУТНИЯ оборот. Сравнявайки тези

стойности се установява, че не само че оборотите не
намаляват през 2020, а дори се увеличават, което е в
разрез с обстановката в целия света и реалните
данни.
В същото време ако се сравнят нетния оборот на
фирмата от 2019 г. и 2020 г. несъмнено ще се види
драстичното намаление на оборотите с повече от
75%. А ако сравняваме брутните обороти ще се
установи че намалението е повече от 80% в 2020
година спрямо 2019 година. Очевидно е че фирмата
отговаря на изискването за повече от 30% спад в
оборота за 2020 спрямо 2019 години и даже нещо
повече – става ясно, че ние сме сред най-засегнатите
предприятия, които имат нужда от подпомагане по
процедурата, за да оцелеем, но отчитайки само
стойностите от ОПР-етата на подадените ГФО, без
да се види какво стои зад тях, не го доказва.
В табличен вид данните имат следния вид:
година
Нетен оборот (лева)
Брутен оборот (лева)
2019
768 184
4 087 150
2020
186 605
813 794
% намаление 2020 спрямо 2019
75%
80%
В същото време, съгласно условията за подпомагане
по процедурата, МТ ще проверява оборотите
декларирани в ОПР към Годишните финансови
отчети за съответните години, което е в
противоречие с обективната действителност и
здравата логика за предприятие развиващо
дейността си само и единствено като Туроператор.
Във връзка с гореописаното, моля за информация
как следва да се процедира с деклариране на
данните за оборота през годините в Раздел „ЕДекларации“ във Формуляра за кандидатстване с
оглед на това фирмата да получи подпомагане по
процедурата. Готови сме да предоставим всякаква
счетоводна информация, която да докаже
представената информация и да ви помогне за
вземане на обективно решение.

113. Ние като компания отговаряме на всички условия за Всяко предприятие, което осъществява повече от
кандидатстване по програмата, но заради начина на една дейност, то спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими
осчетоводяване, а именно:
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
За 2019 сме осчетоводявани на маржа, а за 2020 сме
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
осчетоводявани на база оборот информацията в
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
отчетите на фирмата, некоректно показва реалният
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
баланс и оборот на фирмата.
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
Оборота ни за 2019 е 18 781 570 лв., маржа за 2019 участващи във формирането на стойността
година е 162 197 лв.
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Оборота ни за 2020 е 4 566 000 лв., маржа за 2020 Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
година е 155 640 лв.
2020г. и тогава се съпоставят получените
Т.е. :
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
клетка 15100 за 2019 - 1 076 000 марж + оборот по разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.
код хотелиерство
клетка 15100 за 2020 - 4 566 000 оборот При определяне на спада се определя по
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
туроператорска и хотелиерска дейност
част на Отчета за приходите и разходите на
Това може да бъде доказано с изпращане на предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
допълнителни документи и справки за съответните 2020г., като тук единственото нещо което има
години.
значение и се проверява е, кой от допустимите
2019 е осчетоводена на база марж, а 2020 на база икономически кодове участват във формирането
оборот, което дава грешна информация, че фирмата на стойността по КОД15100 от ОПР и същите
отразени в НСИ.
има ръст, а не спад в дейността.
Съответно фирмата е реализирала спад в оборота в
размер на над 75%.
Моля да ни предоставите информация по какъв
начин да подадем документите, за да бъде одобрена
фирмата по мярката, както би следвало да е, защото
отговаряме на всички условия.
114. Пиша Ви във връзка с допълнителните корекции от
дата 21.11.2021 г.
към ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ - Е В ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ.

В рамките на настоящата схема кандидатите
могат да подадат само едно заявление за
подкрепа. В случай че един кандидат е подал
повече от едно заявление за подкрепа в рамките
на допустимия за кандидатстване срок, се
Моля, за разяснение как ще подходи оценителната
разглежда последно постъпилото заявление.
комисия към проекти подадени на 20.11.2021 г.,
които не са в затруднено положение, но са подали
отговор ДА (който беше единствено допустимият
поради отрицанието, което беше заложено в избор
НЕПРИЛОЖИМО - "Неприложимо, в случай, че
предприятието не е микро или малко.")
Следва ли да предприемем някакви действия за
корекция или Оценителната комисия служебно ще
коригира формуляра?

115. Допустим разход ли е разходът за възнаграждение
по договор за управление и контрол (само разходите
за възнаграждение, без осигуровките ) при
положение, че дружеството е получавало средства
по ПМС 151 и РМС 429 ? Разходът по ДУК не е
идентичен с този на заплатите за нает персонал, по

По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
получената държавна помощ, само и единствено
за дейности по допустимите кодове, съгласно
КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:

които се получават средствата. За разлика от
осигуровките, разходът за възнаграждение по ДУК
се декларира в НАП с код, различен от този на
наетия персонал по трудови правоотношения и
може да бъде проследен.

90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
условие, че до получаването на помощта няма
извършено плащане по задължение.
Отчитането е до 6 месеца от датата на заповедта
за получаване на помощта.
Министерството на туризма на по-късен етап, ще
публикува инструкции за начина на отчитане и
усвояване на помощта.

116. Здравейте, относно какво означава при условие ,че Министерството на туризма на по-късен етап, ще
до получаване на помощта няма извършено плащане публикува инструкции за начина на отчитане и
по задължения?
усвояване на помощта.
117. Подадохме проектно предложение, в което сме
попълнили в Допълнителна информация Номер на
Удостоверение за обект за обществено хранене,
издадено от БАБХ.
Един от обектите ни е заведение за бързо хранене в
МОЛ с прилежащи брой на места под 12 и,
съответно, неподлежащ на категоризиране, съгл. чл.
120 от ЗТ.
1. Достатъчно ли е посоченото Удостоверение за
обект за обществено хранене, издадено от БАБХ ?

Кандидатите следва да посочат минимум
уникалния номер, дата на регистрация и
наименование на регистъра, в който е вписана
съответната регистрация, вкл. регистрация в
Националния туристически регистър, ако е
приложимо. В случаите, в които информацията е
публично достъпна се посочва и линк за достъп
до съответния регистър по вписване, напр.
https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/a
lltato.xsp

2. За другия обект можем ли да подадем второ
В рамките на настоящата схема кандидатите
проектно предложение, в което да допишем
могат да подадат само едно заявление за
удостоверението за категоризация.
подкрепа. В случай че един кандидат е подал
3. При подадени повече от едно проектно повече от едно заявление за подкрепа в рамките
предложение ще се вземе под внимение първото на допустимия за кандидатстване срок, се
подадено или последното
разглежда последно постъпилото заявление.
4. В случай, че това е пропуск, ще ни бъде ли
поискана допълнителна информация или това ще
доведе до отхвърляне на проектното предложение.
118. Във връзка с програма BG-176789478-2021-05 Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в
един от следните кодове по Класификацията на
икономическите дейности (КИД 2008) на
Националния статистически институт 55, 56, 79,
82.3, 86, 90, 93, 96.04 молим за отговор на следния
въпрос:
Подадено е заявление за подкрепа от фирма и сме
получили вх. № от СУНИ . Впоследствие четейки
въпроси и отговори имаме следните два въпроса
В раздел 3 Бюджет е попълнена сумата 3 454
203,02 лв. това е 20% от допустимите приходи по
код 15100 на ОПР за 2019 /размера на приходите е
само от одобрените по програмата кодове/
В Раздел 5 Допълнителна информация в данни за
получени държавни помощи на ниво група е
декларирана сумата 2 057 795,75 лв

Ако се прецени, че отговоря на другите
изискванията за допустимост по настоящата
схема, подаденото заявление ще бъде прието
като коректно за разглеждане по програмата и
сумата на бюджета в раздел 3 ще бъде
коригирана по служебно.

Общата сума по раздел 3 и раздел 5 е 5 511 998,52
лв/надхвърля лимита/ В декларация за държавни
минимални помощи е сложена отметка, че отговаря
на условията и не надхвърля максимално
допустимия лимит 3 520 494 лв
Въпросите са ни два :
Въпрос 1. Следва ли да подадем ново заявление в
срок до 29.11.2021г., в което да корегираме сумата
в раздел 3 Бюджет на 1 462 698,25 / разликата между
20% от код 15100 на ОПР 2019 минус получените
държавни помощи на ниво група/ така,че заедно с
получените помощи да не надхвърляме максимално
допустимия лимит по програмата ?
Въпрос 2. Или подаденото заявление ще бъде
прието като коректно за разглеждане по програмата
и сумата на бюджета в раздел 3 ще бъде корегирана
по служебен път?
119. Здравейте, аз съм счетоводител на дружество, което
отговаря на изискванията за получаване на
безвъзмездна финансова помощ по схема BG176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия,
упражняващи дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.

Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
изисква попълване, разписване и/или прикачване
на електронни документи, в това число и за липса
на задължения.

Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
Не намирам в указанията и в онлайн формуляра за СУНИ, раздел „е-декларации“.
кандидатстване опции и инструкции за образец на
пълномощно или за прикачване на такова.
В качеството ми на упълномощено от управителя на
дружеството лице, желая да подам формуляра за
кандидатстване подписан с моя Ел. Подпис. По
какъв начин, под каква форма, и какви документи
би следвало да приложа като доказателство за
упълномощаването ми.

120. Здравейте, във формуляра за кандидатстване в
СУНИ в секция "Срок на изпълнение, месеци"
автоматично е посочено 1 месец. В условията за
кандидатстване та стр. 6 в т. 9.4 "Краен срок за
реализиране и отчитане на получената държавна
помощ" е посочено, че "Получателите на помощ
оповестяват в системата СУНИ отчетните
документи като доказателство за усвояване на
получените средства в срок до шест месеца от датата
на заповедта за предоставяне на помощта".
Правилно е ли да се разбира, че самият проект се
изпълнява 1 месец и след изтичането на този един
месец от датата на заповедта за предоставяне на
помощта трябва да се предостави отчет за
разходваните средства?

Срокът от 1 месец е индикативен за системата,
предвид, че по настоящата схема не е
регламентиран конкретен срок за изпълнение на
заявлението. В този смисъл, предприятието има
право да реализира плащания по задължения със
средства по настоящата схема до6 месеца от
датата на заповедта за получаване на помощта.
Кандидатите следва да имат предвид, че до
изтичане на същите 6 месеца, следва да
предоставят на Администратора на помощта
отчет за изразходваните средства.
Министерството на туризма на по-късен етап, ще
публикува инструкции за начина на отчитане и
усвояване на помощта.

121. Фирмата е регистрирана през 2016 година. През Държавната помощ е предвидена за работещи
2018 и 2019 имаме заведение, но в ОПР към НСИ предприятия.
имаме посочен само един код на дейност. През 2020
Изискването за осъществяване на съответната
г, вече сме го посочили като допълнителен код.
дейност (основна и/или допълнителна), когато за
Въпроса ни е допустими ли сме по мярката, след същата се изисква такава с нормативен акт, и
като имаме удостоверение, категоризация на попада в един от следните кодове на ниво
ресторанта и при проверка към НАП може да се детайлност клас, съгласно КИД-2008г.: (КОД:
разбере, че имаме дейност, която попада в 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД: 56.10, 56.21,
56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12, 79.90; КОД:
допустимите кодове 55.10.
82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД: 93.21,
93.29; КОД: 96.04), по отношение на
предприятието, и същата не следва да бъде
прекъсната на етап кандидатстване.
Реализиран Оборот за едно предприятие е
сумарната стойност на процента с който участва
съответния допустим по схемата КОД по КИД2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година и
получения процент умножен по стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година.

122. Моля ви за отговори на следните въпроси ? По
схемата за подпомагане: BG-176789478-2021-05 Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в
един от следните кодове по Класификацията на
икономическите дейности (КИД 2008) на
Националния статистически институт 55, 56, 79,
82.3, 86, 90, 93, 96.04

Вие сте допустим кандидат, щом попадате в
дефиницията, че задълженията, които са ви
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, са обезпечени. Стига това да го потвърди
НАП при извършване на служебната проверка.

1. Ние сме лицензиран ТО (КИД 79.12) към
01.01.2020 г сме имали задължения но са обезпечени
със запор на имот собственост на фирмата. Моля ви
за информация как да ви предоставим документите,
за да не сме отхвърлени за подпомагането.
123. Ще бъдат ли допустими разходи за дейността в
хотелиерството, които са възникнали след
01.03.2020г. и са платени към момента на подаване
на заявлението, примерно ел.енергия, вода, наем,
заплати, абонаменти за асансьор (не може 1.5 година
да не се плащат).

По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
получената държавна помощ, само и единствено
за дейности по допустимите кодове, съгласно
КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
В работния проект на указанието беше записано:
условие, че до получаването на помощта няма
8.4.3. Да бъдат извършени след 01.03.2020 г. и до извършено плащане по задължение.
крайната дата на отчитане на разходите;

8.4.6. Да са действително платени от страна на
получателя на помощ (т.е. да е платена цялата
стойност на представените фактури или други
първични счетоводни документи, включително
стойността на ДДС), по банков път или в брой, от
01.03.2020 г. до датата на отчитане на получените
средства.
124. Моля да ми отговорите на следния въпрос:

Отчитането е до 6 месеца от датата на заповедта
за получаване на помощта.
Министерството на туризма на по-късен етап, ще
публикува инструкции за начина на отчитане и
усвояване на помощта.

Когато предприятието осъществява само една
икономическа дейност в допустим код по
схемата, това означава, че отразената стойност в
КОД 15100 от ОПР е формирана 100% от
допустимия код. В този случай се взима цялата
стойност и се умножава по 20% за да получите
стойността, която да отразите в Раздел 3 бюджет.

В т.12.1 от Указания по СХЕМА BG 176789478 2021
0 5 е посочена дефиниция на реализирания оборот:
сумарната стойност на процента, с който участва
съответния допустим по схемата КОД по КИД2008г....във формирането на стойността отразена в
КОД 15100 от приходната част на Отчета за
приходите и разходите на предприятието (ОПР) за Пример: 120 000х20% = 24 000лв.
съответната година и получения процент умножен
по стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година.
Нашето дружество стойността на процента е 100,
т.е. нямаме друга дейност, освен в посочения
допустим код.
Стойността отразена в КОД 15100 на ОПР за 2019г.
е числото 120 /т.е.. сто и двадесет хиляди лева/
Съгласно посочената дефиниция, следва да
умножим процента 100*120, посоченото число в
КОД 15100 и се получава реализиран оборот- 12
000лв., а действителния ни оборот е 120 000лв.
Каква сума следва да запишем Оборот за 2019г. 12
000лв. или 120 000лв.?
125. Тъй като в публикуваните указания за
кандидатстване по Схема BG-176789478-2021-05
част 8 Разходване и отчитане на помощта е празна
моля да ни отговорите:

По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
получената държавна помощ, само и единствено
за дейности по допустимите кодове, съгласно
КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
1. Разходи за посочените допустими дейности ли ще
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
се покриват или задължения?
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
2. Съгл. отговор № 3 „По настоящата схема, е условие, че до получаването на помощта няма
допустимо да се усвоява получената държавна извършено плащане по задължение.
помощ, само и единствено за дейности по
Отчитането е до 6 месеца от датата на заповедта
допустимите кодове, съгласно КИД-2008г.: (КОД:
за получаване на помощта.
55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29,
56.30; КОД: 79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: Министерството на туризма на по-късен етап, ще
86.90; КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) публикува инструкции за начина на отчитане и
при условие, че до получаването на помощта няма усвояване на помощта.
извършено плащане по задължение.“, оставям с
разбирането, че с помощта трябва да се изплащат
задължения.
То тогава възниква въпросът ще мога ли да изплатя
задължение към собственика по предоставен заем
по реда на чл. 134 от Търговския закон, с който сме

изплатили материали, услуги ( ел. енергия, вода,
наем, заплати, осигуровки) и др. разходи свързани
допустимите дейности.
126. Уважаеми г-н/г-жо,

1Упълномощаването
е
недопустимо.
Допълнително, по настоящата схема не се
В съответствие с указанията, дадени на интернет
изисква попълване, разписване и/или прикачване
страницата на Министерството на туризма,
на електронни документи, в това число и за липса
отправям настоящото запитване във връзка с
на задължения.
Указанията
за
кандидатстване
по
Схема
BG176789478-2021-05 – Подкрепа за предоставяне Всички декларативни обстоятелства, касаещи
на безвъзмездни средства за осигуряване на кандидата се попълват единствено и само в
ликвидност на туристически предприятия за електронния формуляр за кандидатстване в
преодоляване на последствията от негативното СУНИ, раздел „е-декларации“.
икономическо въздействие от COVID-19. С оглед на
2- Изискване по настоящата схема е
изключително краткия срок за кандидатстване (до
предприятието-кандидат
да
осъществява
29.11.2021 г.), моля за своевременен и ясен отговор
основна и/или допълнителна дейност в един от
на всеки един от изложените по-долу въпроси.
следните кодове на ниво детайлност клас,
1. Съгласно т. 10.3 от Указанията за кандидатстване, съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
електронният формуляр за кандидатстване по 55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
мярката, който се подава чрез системата СУНИ, 79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
следва да бъде подписан с квалифициран КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04).
електронен подпис от законния представител на
3- Кандидатът следва да декларира всички
кандидата (лицето, вписано като представител в
държавни/минимални
помощи,
които
е
Търговския регистър). В тази връзка, допустимо ли
получавал в последните три последователни
е формулярът за кандидатстване да бъде подписан
години. Периодът е от датата, на която е издаден
от пълномощник на дружеството кандидат,
съответния акт за подпомагане до датата на
действащ на база на пълномощно, издадено от
отчитане.
законния представител на кандидата? В случай, че
отговорът е положителен, достатъчно ли е 4- По настоящата схема, е допустимо да се
пълномощникът да разполага с обикновено писмено усвоява получената държавна помощ, само и
пълномощно или е нужно то да бъде с нотариална единствено за дейности по допустимите кодове,
заверка на подписа? За отговора на въпроса има ли съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
значение дали пълномощникът е адвокат или лице, 55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
което няма такова качество?
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
Моля да имате предвид, че горепосоченият въпрос е
условие, че до получаването на помощта няма
формулиран във връзка с конкретно дружество,
извършено плащане по задължение.
чийто законен представител не разполага с
квалифициран електронен подпис и се намира в Отчитането е до 6 месеца от датата на заповедта
чужбина. Поради тази причина, при липса на за получаване на помощта.
възможност формулярът за кандидатстване по Министерството на туризма на по-късен етап, ще
мярката да бъде подаден от пълномощник, публикува инструкции за начина на отчитане и
дружеството няма да може да кандидатства по усвояване на помощта.
мярката, тъй като за законния представител би било
практически невъзможно да се снабди с
квалифициран електронен подпис и да организира
подаването на формуляра в изключително краткия
срок за кандидатстване.
2. В т. 6.1 от Указанията за кандидатстване е
посочено, че допустими кандидати по мярката са
предприятия от туристическия сектор. Как следва да
се тълкува това изискване? Достатъчно ли е едно
предприятие да упражнява дейност (основна или
допълнителна) в един от посочените в 2 Указанията
кодове по КИД 2008, за да може то да се счита за

предприятие от туристическия сектор и съответно за
допустим кандидат по мярката?
3. Съгласно т. 5.2 от Указанията за кандидатстване
максималният размер на помощта, която може да
бъде предоставена по мярката, заедно с всички
други получени от кандидата държавни и
минимални помощи не може да надхвърля сумата от
1 800 000 евро. При преценка дали е спазено
посоченото изискване следва ли да се отчита
периодът, през който са получени помощите?
Например, вземат ли се предвид само помощи,
получени през последните три години, включително
текущата (т.е. помощи, получени през периода
2019-2021 г.), или следва да се отчитат всички
получени от кандидата помощи, независимо от
периода на тяхното получаване?
4. За покриването на какви видове разходи може да
бъде използвана получената по мярката помощ? В
какъв период следва да са извършени тези разходи,
за да се считат за допустими за отчитане по мярката?
127. Имам запитване във връзка със схема BG- 1- с оглед принципа на пропорционалност при
разпределяне на средствата по настоящата схема,
176789478-2021-05.
комисия за оценка ще бъде назначена след датата
1. Кога се очаква започване работа на комисиите и
на изтичане на срока за подаване на заявления по
обратна връзка с одобрените кандидати?
същата.
2. Кога се очаква да бъдат сключени първите
2 – Съгласно Указанията за кандидатстване, в
договори?
срок до 14 дни от представяне на протокола от
3. Предвижда ли се при недостиг на средствата, да комисията министърът на туризма се произнася
бъде увеличен лимита от 30 млн. лв.?
със заповед за одобрение или отказ от
4. При допусната техническа грешка или пропуск от предоставяне на безвъзмездните средства.

кандидат, ще бъде ли изпратена от комисията 3- Разпределянето на средствата е на база
обратна връзка и възможност за отстраняване?
пропорционален принцип, тоест всеки допуснат
кандидат, ще получи държавна помощ.
4- В случай на нередовност и/или непълнота на
представените документи, кандидатът се
уведомява чрез СУНИ. В уведомлението се дава
срок от 7 дни за отстраняване на нередовностите
и/или за предоставяне на допълнителна
информация към подадения формуляр за
кандидатстване.
Обръщаме внимание, че Административният
орган може да изисква само веднъж отстраняване
на нередовности или предоставяне на
допълнителна информация по подаденото
заявление.
В уведомлението, което се изпраща на
кандидата,
задължително
се
съдържа
информация,
че
неотстраняването
на
установените нередовности може да доведе до
прекратяване на производството по отношение
на
съответния
кандидат.
Искането
за

предоставяне на информация/документи се
изпраща чрез системата СУНИ, като кандидатът
получава съобщение на електронният адрес,
асоцииран към профила на лицето, подало
заявлението за кандидатстване. В тези случаи,
срокът за разглеждане на подадения формуляр
спира да тече.
128. Във връзка с кандидатстване по схема BG- Да, кандидатът следва да декларира всички
176789478-2021-05 имам следните въпроси:
държавни/минимални
помощи,
които
е
получавал в последните три последователни
1) В раздел 5 Допълнителна информация описва ли
години.
се финансирането по програма "Заетост на теб" към
Агенцията по заетостта?
Периодът на получаването на дадена помощ
обхваща времето от датата, на която е издаден
2) При направена справка в регистъра на
съответния акт за подпомагане до датата на
минималните помощи по ЕИК на дружеството
отчитане.
излиза реално получена сума 4600 лв по програма
"Заетост за теб", а действително получената сума по
банковата сметка на дружеството е само 470 лв.
Ако се декларира това финансиране, коя сума е
редно да опиша в Раздел 5?
129. Във връзка с подаденото преди няколко часа от мен
проектно предложение съм допуснал техническа
грешка в раздел 5. Допълнителна информация
необходима за оценка на проектното предложение,
в част "Данни за получени държавни помощи". В
бързината съм пропуснал да опиша, че съм получил
финансиране и по още една схема: ОП "Иновации и
конкурентоспособност" ,процедура BG16RFOP0022.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“,

В рамките на настоящата схема кандидатите
могат да подадат само едно заявление за
подкрепа. В случай че един кандидат е подал
повече от едно заявление за подкрепа в рамките
на допустимия за кандидатстване срок, се
разглежда последно постъпилото заявление.

След публикуването на Въпроси и отговори (Дата на
актуализация: 23.11.2021 г. 06:43:44 ч.) и
публикуван отговор на въпрос относно "Периода, за
който се отнасят получените средства" и
публикуван отговор от Вас "Периода е от датата на
която е издаден съответния акт за подпомагане до
датата на отчитане", следва да направя още две
корекции, тъй като за период съм посочил периода,
в който са извършени отчетените разходи, а не
датата на отчитане.
Изпратил съм писмо в СУНИ през „Комуникация с
Отговорна организация“, като ги уведомявам за
корекциите. Кореспонденцията в СУНИ достатъчна
ли е, за да бъдат отразени корекциите или трябва да
подам проектното предложение отново?
Всички останали данни в горецитирания раздел са
коректно описани.
130. Здравейте, подадохме проектно предложение по В рамките на настоящата схема кандидатите
схема BG-176789478-2021-05 още в първия ден на могат да подадат само едно заявление за
19.11.2021г. След като излязоха допълнителни подкрепа. В случай че един кандидат е подал

указания, установяваме, че е допусната техническа повече от едно заявление за подкрепа в рамките
грешка при попълване на формуляра и в "Е- на допустимия за кандидатстване срок, се
декларации" във втория въпрос за затруднено разглежда последно постъпилото заявление.
положение вместо "неприложимо", сме посочили
"ДА".
Реално ние сме в категорията микро и малко
предприятие, което не е в затруднено положение и и
по този начин сме допустими по схемата. Как е
редно да се коригира проектното предложение, чрез
писмо с бутон "Комуникация", чрез подаване на
ново проектно предложение (ако да, как се изтегля
настоящото) или грешката е техническа и така или
иначе няма да повлияе на оценката, тъй като и в
двата случая предприятието е допустимо.
В горната точка в "Е-декларации" Декларация за
затруднено приложение - НЕ Е в затруднено
положение сме посочили коректно "ДА".
131. Тъй като по Схемата все още няма яснота по
усвояването на помощта – не е ясно какво ще
покрива въпросът ми е в случай, че бъдем одобрени
и получим определена сума, но в по-късен етап
(когато публикувате инструкция за начина на
отчитане и усвояване) се установи, че не можем да
усвоим сумата, то тогава как ще я връщаме – цялата
получена сума или само частта която не е усвоена.

Министерството на туризма на по-късен етап, ще
публикува инструкции за начина на отчитане и
усвояване на помощта.
При отчитането ще се вземат предвид всички
доказателствата за реализирани плащания във
връзка с получените по схемата средства. При
частично усвояване, същото следва да бъде
съобщено от получателя на помощ, и ще бъдат
дадени допълнителни инструкции за начина на
възстановяване на остатъка от неусвоения
ресурс.

132. В поместените отговори в СУНИ, на въпроси №32 и В полето за „Местонахождение (Място на
№55, които са идентични, сте дали противоположни изпълнение на проекта)“ на раздел „Основни
отговори. Кой от тях да считаме за окончателен?
данни“ следва да се постави отметката на
„Населено място“ и се избира съответното
населено
място
на
изпълнение
на
проекта/заявлението. Това място обикновено
съвпада с
адреса
на управление на
предприятието-кандидат.
133. Ние сме микропредприятие и НЕ сме в затруднено За
Е-декларация
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
положение.
ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
–
Е
В
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ избирате от
На въпроса с падащо меню сме посочили НЕ/ не
падащото меню „Неприложимо (не съм микро
попадаме/ това ще доведе ли до отказ на проектното
или малко) или (микро или малко и не е в
предложение? да си оттегля ли проекта и да го
затруднено положение)“.
подам отново или е нужно само да подам ново?
Моля да се разгледат и допълнителните
визуалните насоки за начина на попълване на едекларациите, които са качени в пакета
документи в СУНИ.
В рамките на настоящата схема кандидатите
могат да подадат само едно заявление за
подкрепа. В случай че един кандидат е подал
повече от едно заявление за подкрепа в рамките

на допустимия за кандидатстване срок, се
разглежда последно постъпилото заявление.
134. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1 – Да. Декларират се всички получени помощи
по мерки от Временната рамка и по режим de
Централният кооперативен съюз е едноличен
minimis.
собственик на няколко кооперативни търговски
дружества, част от които са с основна дейност 2-Съгласно практиката на Европейската комисия
хотелиерство и ресторантьорство. Като юридически под „група“ или „корпоративна група“ се разбира
лица отделните дружества са малки и микро дружество-майка
и
неговите
дъщерни
предприятия, съгласно чл. 3 от Закона за малките и дружества, които функционират като един
средни предприятия, а като група сме голямо икономически субект чрез общ източник на
предприятие.
контрол.

Във връзка с кандидатстване мярката, моля да ни Отделният кандидат за помощ, който е част от
отговорите на следните въпроси:
група, която попада в Дефиницията за
предприятие, по принцип отговаря на условията
1. По отношение на определения максималният
за помощ по ОРГО, ако групата, към която
размер на държавната помощ в т. 5.2 от указанията.
принадлежи, не е в затруднено положение. С
а) При определяне на допустимия праг от 3 520 494 други думи, за дефиницията на „предприятие в
лв. следва ли да се включват средствата получени по затруднено положение“ на чл. 2, ст. 18 от ОРГО
ПМС 55/2020 г. и ПМС 151/2020 г. (мярка 60-40), относимо е нивото на групата, а не на отделния
които съгласно посочените нормативни документи кандидат за помощ.
са държавна помощ, но тъй като се отнасят за
Това тълкуване е застъпено становище на Главна
субекти от цялата икономика не попадат в обхвата
Дирекция „Конкуренция“ от 10.08.2017 гна контрол върху държавните помощи (т. 3.10 от
предоставено по зададен от Република България
Временна рамка за мерки за държавна помощ в
въпрос във връзка с правилното тълкуване на
подкрепа на икономиката в условията на сегашния
дефиницията за затруднено положение по
епидемичен взрив от COVID-19).
смисъла на чл. 2, пар. 18 от ОРГО, публикувано
б) Получените средства по ПМС 55/2020 г. и ПМС на страницата на Министерство на финансите:
151/2020 г., както и тези по РМС 429/2020 г. (290 лв.) https://stateaid.minfin.bg/bg/page/522
следва ли да се посочат в поле „Данни за получени
държавни помощи“.
2. По прилагането на условието за допустимост на
кандидатите по показателя „затруднено положение“
към 31.12.2019 г. по смисъла на Общия регламент за
групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент
(ЕС) №651/2014 на Комисията).
Групата ЦКС и неговите дружества е голямо
предприятие и като група не покрива критериите на
предприятие в затруднено положение. Част от
предприятията в групата са малки предприятия и
към 31.12.2019 г. са в „затруднено положение“. В
случая възникват следните въпроси:
а) Предприятията, които са в затруднено положение,
но са малки и са част от групата, допустими
кандидати ли са при условие, че осъществяват
дейност в сектор туризъм и ресторантьорство.
б) В Формуляра за кандидатстване в т. 6 „Едекларации“ при декларирането на условието
„представляваното от мен предприятие (както и на
ниво група) към 31.12.2019 г. не е в затруднено
положение…..“ – трябва ли условието да бъде

изпълнено както за самото предприятие - кандидат,
така и за групата.
Очакваме Вашето компетентно становище с оглед
своевременно подготвяне и подаване на документи
по цитираната мярка от дъщерни дружества на ЦКС,
които оперират в сектор хотелиерство и
ресторантьорство.
135. За съжаление на 06.12.2020 г., съпругата ми- Няма пречка за кандидатстване.
собственик на фирмата почина. На 29.12.2020
подадохме уведомление по чл. 77 към НАП за да
може аз да правоприема фирмата и да оперирам с
нея. Обясниха ни, че при правоприемството на
фирмата ще бъде променен ЕИК номерът, а към
името й ще бъде добавено моето. Като наследявам
и приемам активите и пасивите на старата фирма с
нов ЕИК , регистрирана месец Март 2021г.
Предвид
описаните
по-горе
въпросът ми е следният?

обстоятелства

Имам ли право да кандидатствам за помощ по
програма
BG-176789478-2021-05
за
Ресторантьорство - КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30,
предвид изискването на програмата, че фирмата
трябва да бъде регистрирана преди 01,01,2019г. и
ако имам право да кандидатствам трябва ли при
кандидатстването
да
подам
допълнителни
документи и какви?
136. Дружеството, е дружество, което за периода 2018- Съгласно практиката на Европейската комисия
под „група“ или „корпоративна група“ се разбира
2020 г. е със следните показатели:
дружество-майка
и
неговите
дъщерни
2018 2019 2020
дружества, които функционират като един
1. Средно списъчен брой персонал: 43 45 23
икономически субект чрез общ източник на
2. Нетни приходи от продажби-х.лв.: 2 760 3 154 2 контрол.
027

3. Сума на актива по баланс-х.лв.: 9 976 9 754 9 339
4. Собствен капитал по баланс: (382) (562) (929)
Само по себе си дружеството ни е малко
предприятие и е в затруднено положение към
31.12.2019 г. по смисъла на Общия регламент за
групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент
(ЕС) №651/2014 на Комисията.

Отделният кандидат за помощ, който е част от
група, която попада в Дефиницията за
предприятие, по принцип отговаря на условията
за помощ по ОРГО, ако групата, към която
принадлежи, не е в затруднено положение. С
други думи, за дефиницията на „предприятие в
затруднено положение“ на чл. 2, ст. 18 от ОРГО
относимо е нивото на групата, а не на отделния
кандидат за помощ.

Това тълкуване е застъпено становище на Главна
Дирекция „Конкуренция“ от 10.08.2017 гпредоставено по зададен от Република България
въпрос във връзка с правилното тълкуване на
дефиницията за затруднено положение по
Моля да ни отговорите дали дружеството ни е смисъла на чл. 2, пар. 18 от ОРГО, публикувано
допустим кандидат по Схема BG-176789478-2021- на страницата на Министерство на финансите:
05
https://stateaid.minfin.bg/bg/page/522
Поради свързаността си обаче, по смисъла на Закона
за МСП дружеството ни е средно предприятие. На
ниво група дружеството и не е в затруднено
положение.

137. Имам
следните
въпроси,
във
връзка
с 1 и 2- Реализиран Оборот за едно предприятие е
кандидатстване по схема BG176789478-2021-05 :
сумарната стойност на процента с който участва
съответния допустим по схемата КОД по КИД1.
Предприятието упражнява дейност по кодове
2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:
55.10, 56.30, 55.10 –които са допустими и по код
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
68.20 – който е недопустим.
79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
Правилно ли от декларираният оборот по код 15100 93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
сме извадили :
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
Оборот от код 68.20 – който е недопустим
предприятието (ОПР) за съответната година и
Оборот от обект с код 56.30 – който към получения процент умножен по стойността
момента сме затворили
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Правилно ли гледаме общият процент намаление Отчета за приходите и разходите на
34,27%, защото по код 55.10 имаме намаление само предприятието (ОПР) за съответната година.
19.08%?

ПРИХОДИ ПО СЕКТОРИ
2020г.
2019г.
%НАМАЛЕНИЕ
ЗАТВОРЕН ОБЕКТ И НАЕМИ
Ресторанти- код 56.10
1 430 165.38
2 130 993.53
-

32.89

Питейни заведения-код 56.30
1 534 648.31
2 478 240.44
-

38.08

Хотел
144 352.47
121 226.19
19.08
3 109 166.16
4 730 460.16
-

34.27

Кафе-бар-затворен обект- код 56.30
1 417.75
12 708.25
Наеми-код 68.20
80853.4
137081.04
код 15100

3- Кандидатите следва да посочат минимум
уникалния номер, дата на регистрация и
наименование на регистъра, в който е вписана
съответната регистрация, вкл. регистрация в
Националния туристически регистър, ако е
приложимо. В случаите, в които информацията е
публично достъпна се посочва и линк за достъп
до съответния регистър по вписване, напр.
https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/a
lltato.xsp

4- Да. Декларират се всички получени помощи по
мерки от Временната рамка и по режим de
minimis.

3 191 437.31
4 880 249.45
2.
В раздел бюджет – правилно ли пишем 20% от
4 730 460,16лв.
3.
В раздел Данни за правото за осъществявана
дейност : достатъчни ли са удостоверенията за
категоризация на обектите, издадени от Общината?
4.
По отношение Декларация за държавни и
минимални помощи имаме получени :
Помощ по програми за запазване заетостта на
персонала : Мярка 60/40 и Мярка по 290лв
Процедура BG16RFOP002-2.077 – Подкрепа
за средни предприятия
Процедури BG16RFOP002-2.095 и 097 и
Процедура BG16RFOP002-2.101 – от НАП
Въпросът ни е всички суми ли се посочват, вкл. Тези
за запазване заетостта на персонала?
138. Във връзка с активната програма за безвъзмездна Източници на информацията за извършване на
помощ имам специфичен въпрос:
предварителния контрол по настоящата схема са
Националният
туристически
регистър,
Дружеството ми на практика отговаря на всички
Националният
статистически
институт,
условия за кандидатстване, НО при подаване на
Националната агенция за приходите, Столична
ГФО от счетоводната ни кантора са сгрешили и са
Община и Общината по регистрация на
записали определен приход на дружеството към
предприятието. При несъответствие между
основния ред дейност, а в частност конкретния
декларираните
от
кандидата
данни
и
приход е наем и не попада там. Така записан
източниците на информация, изброени по-горе,
прихода не получаваме 30% спад за 2020г спрямо
вторите се приемат за достоверни.
2019-та г., а реалният ни спад е над 30%.
Проведохме множество разговори и изпратихме
повече от един имейл до регионалната дирекция на
НСИ, до централата на НСИ както и до НАП
Пловдив, но от всички места получихме отказ да
променят отчета ни с мотив, че сме изпуснали срока
за това.
Грешката е техническа и на практика ни спира да
кандидатстваме заради липса на 30% спад, който
РЕАЛНО ние имаме.
Можем ли да кандидатстваме и да изпратим
обяснителна записка + доказателствени документи
за реалния спад?
139. Имаме
въпрос
свързан
с
условията
за
кандидатстване
по
проект
"Подкрепа
на
предприятия, упражняващи дейност в един от
следните
кодове
по
КИД
55,56,79,82.3,86,90,93,96.04 от Министерството на
туризма"

Упълномощаването по настоящата схема е
недопустимо. Допълнително, по настоящата
схема не се изисква попълване, разписване и/или
прикачване на електронни документи, в това
число и за липса на задължения.

Всички декларативни обстоятелства, касаещи
Подали сме "Проектно птредложение" на фирма, кандидата се попълват единствено и само в
която няма собствен електронен подпис/ вкл.и на
управителя/ , но която отговаря на условията за

кандидатстване. Проектното предложение е електронния формуляр за кандидатстване в
подписано с електронен подпис на упълномощено СУНИ, раздел „е-декларации“.
лице, но във формуляра няма къде да се прикачи
пълномощно.
Разполагаме с входящ номер.
Ще бъдем ли допуснати за разглеждане на
документи и ще ни бъде ли потърсена допълнителна
информация / пълномощно/ на следващ етап на
оценка?
Ще бъде ли отхвърлено проектното предложение и
ще трябва ли да кандидатстваме отново с
електронен подпис на управителя?
140. Въпрос от графа Допълнителна информация Да. Декларират се всички получени помощи по
необходима за оценка на проектното предложение, мерки от Временната рамка и по режим de
minimis.
поле Данни за получени държавни помощи.
Ние като туроператор сме получили Държавни
помощи по 3 процедури- първата, когато държавата
отпускаше до 10 000 лв., една от НАП, насочена за
туроператори и една от Министерството на туризма.
Но получените средства са за период от ДВЕ
последователни години: от 13.03.2020 г. до днешния
ден, който е през 2021 г.
Трябва ли да декларирам получените 3 помощи?
Отделно от горенаписания въпрос трябва ли да
декларирам ПМС и РМС, по които сме получили
финансиране за част от заплатите на нашите
служители?
141. Във връзка с кандидатстване в изпълнение на т. 5 от Посочва се номер на удостоверението за
заявлението
категория на обекта и датата на издаване на
същото. Допълнително се дава линк към
моля, да уточните за хотелиерство по КИД-2008 Националния
туристически
регистър:
55.10, кое е уникален номер, дата на регистрация и
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAl
наименование на регистъра, касаещо предприятие,
l.nsf/mn.xsp, в доказателство, че същия е вписан
което притежава хотел - място за настаняване.
в публичен регистър.
Моля, посочете точния документ, който трябва да
бъде вписан за хотелиерство.
142. Здравейте, на 23,11,2021 подадох предложение за Ако се прецени, че отговоря на другите
кандидатстване по програмата за предоставяне на изискванията за допустимост по настоящата
безвъзмездни средства на туристическия сектор.
схема, подаденото заявление ще бъде прието
като коректно за разглеждане по програмата и
Оборотът ми за 2019 г. е в размер на 13 747,92 лв.
сумата на бюджета в раздел 3 ще бъде
Сумата за която кандидатствах е в размер на 2
коригирана по служебно.
749,58 лв. /13747,92*20%=2749,58 лв/.
Правилна ли е посочената сума или би трябвало да
бъде 2 291.32 лв ?
Ако съм посочила грешната сума , как би трябвало
да коригирам предложението за кандидатстване?

143. Имам следния въпрос:

Да, стига задълженията, които са установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, да са
Дружеството има задължения за данъци и
отсрочени, разсрочени или обезпечени.
осигурителни вноски възникнали преди 01.01.2020
г. в следствие на подадени декларации образец 1 и
6. Въпросът ми е може ли да кандидатства за
получаване на безвъзмездната помощ.

144. Моля за следното разяснение по отворена схема за
кандидатстване BG176789478-2021-05: Като ТО/ТА
ние имаме оборот от 1 800913 лв. за 2019 г. Но
реалната печалба е 67 000 лв. За каква сума имаме
право да кандидатстваме? На 20% от оборота или
само на 20% от реализираната печалба. Всичко и по
код 79 от КИД2008.

Реализиран Оборот за едно предприятие е
сумарната стойност на процента с който участва
съответния допустим по схемата КОД по КИД2008г. (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД:
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12,
79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД:
93.21, 93.29; КОД: 96.04;) във формирането на
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година и
получения процент умножен по стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година.

145. Здравейте, искаме да кандидатстваме по Да, стига задълженията, които са установени с
съответната схема и отговаряме на всички точки, но влязъл в сила акт на компетентен орган, да са
имаме задължения към НАП, но по-конкретно отсрочени, разсрочени или обезпечени.
имаме задължение преди 01.01.2020г. по акт, които
в се обжалва. Въпросът ми е дали отговаряме на
критерия и съответно след като задължението преди
2020г. е от акт, който се обжалва дали можем да
кандидатстваме или не?
146. Във връзка с подаване на заявление по схема BG176789478-2021-05 „Подкрепа на предприятия,
упражняващи дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04“, моля за ясен отговор,
как се отговаря на въпрос за ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ - Е В ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ

Декларирането се извърша с помощта на
падащото меню в колона „Потвърждавам
декларираната информация“, където кандидатът
следва
да
избере
съответстващия
за
предприятието отговор при следните допустими
хипотези:
ДА, в случаи, че прецени, че попада в изброените
обстоятелства или,

НЕ, в случай, че прецени че не попада в
Ако фирмата не е в затруднено положение - кой
изброените за декларацията обстоятелства или,
отговор се избира ?
Неприложимо, в случай, че предприятието не е
В указанията е посочено, че отговорът е ДА, когато
микро или малко или е микро/малко, което не е в
фирмата не попада в изброените обстоятелства !
затруднено положение..
Това не е ли противоречие ? Декларацията е, че
Моля да се разгледат и допълнителните
фирмата не е в затруднено положение, а отговорът
визуалните насоки за начина на попълване на еда е ДА ???
декларациите, които са качени в пакета
документи в СУНИ.

147. Моля за информация коя цифра се посочва в т. 6 едекларации: оборот за 2018, 2019 и 2020 година стойността от код 15100 на ОПР - с добавени три

нули за хиляди лева или точната цифра на нетните
приходи за съответната година) ?
Например точният ни оборот е 285 610 лева , но в
ОПР - код 15 100 е записано 286 (Коя цифра трябва
да поставим в е-декларациите - 285 610 лева или 286
000 лева ?
Моля за ясен и еднозначен отговор, защото при
изчисляване с точните цифри без закръглението ,
Дружеството ни няма изискуемия спад от 30 %, но
при изчисляване на цифрите от ОПР по форми на
НСИ със закръгляване - необходимия спад е
наличен.
148. Здравейте, на 19 ноември 2021 кандидатствахме за
предоставяне на безвъзмездни средства по СХЕМА
BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия,
упражняващи дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.
Представляваното от мен дружество е микро
предприятие.
Представляваното от мен юридическо лице не е в
производство по несъстоятелност или ликвидация,
както и че не е обявено в несъстоятелност.
Представляваното от мен предприятие (както и на
ниво група) към 31.12.2019 г. не е в затруднено
положение (по смисъла на Общия регламент за
груповоосвобождаване - чл. 2, т. 18 отРегламент
(ЕС) №651/2014 на Комисията), а именно:
На въпрос от 6. Е-Декларации ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ - Е В ЗАТРУДНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ сме отговорили с НЕ от падащото
меню с възможни отговори
- Да
- Не
- Неприложимо
Във въпроси и отговори, публикувани след като
вече сме подали заявление, Вие сте дали, че е
правилно да се отговори с НЕПРИЛОЖИМО.
Тъй като срокът за кандидатстване все още е в сила
до 1630 29 ноември 2021, можем ли
- да подадем НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ и да отговорим с
НЕПРИЛОЖИМО, като Вие ще зачетете 2-то
заявление за кандидатктване
- или да остане, както сме подали с отговор НЕ. Ще
бъде ли грешен отговор за Вас и ще е проблем ли
при оценяването?

В рамките на настоящата схема кандидатите
могат да подадат само едно заявление за
подкрепа. В случай че един кандидат е подал
повече от едно заявление за подкрепа в рамките
на допустимия за кандидатстване срок, се
разглежда последно постъпилото заявление.

149. Подадохме проектно предложение, в което не сме
посочили получено финансиране по програма
"Запази ме", което по-късно в рубрика "Въпроси и
отговори" видяхме, че е необходимо да се посочи.

Съгласно
т.
4.10
от
Указанията
за
кандидатстване, при необходимост от промяна в
обстоятелствата, настъпили след подаване на
заявлението за кандидатстване или след
получаване на помощта, по отношение на
Как да процедираме :
информацията
за
получените
от
- Да подадем ново проектно предложение или
държавни/минимални помощи, се подготвя
- Да подготвим писмо за настъпила промяна, което писмо, информиращо за настъпилата промяна в
декларирани
на
етап
да изпратим чрез СУНИ , модул "Комуникация с обстоятелствата,
кандидатстване
и
се
изпраща
до
Министерството
организация"
на туризма чрез СУНИ, модул „Комуникация с
организация“..

150. Работим в сферата на Ресторантьорството 56.10 и Съгласно т. 6.6 от Указания за кандидатстване и
Дейността ни стартира от 04.2020г.
правила за предоставяне на безвъзмездни
средства
Допустими
кандидати
от
Въпросът ми е можем ли да кандидатстваме по
туристическия
сектор
по
мярката
са:
програмата ,отпусната от 19.11.2021г.
Предприятия, които са регистрирани преди
01.01.2019 г.
151. Във връзка с условията за кандидатстване по Схема
BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия,
упражняващи дейност в един от следните кодове по
Класификацията на икономическите дейности (КИД
2008) на Националния статистически институт 55,
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04., имаме следните
въпроси:
1. Кандидатът има данъчни задължения, като
началния период е 2019г. Задълженията са за
осигуровки и данъци, няма влязъл в сила
ревизионен акт. Има образувано изпълнително дело
при публичен изпълнител от НАП от юни 2019г.
Има входиран погасителен план в началото на
2020г., но извършени плащания няма по този план
няма към момента. Размерът на задълженията е 45
хил.лв.главница и 10 хил.лв. лихви. Допустимо ли е
кандидатстването при тези условия.
1.1. В хипотезата на допустим кандидат по т.7.1. от
Условията на кандидатстване, наличие на
задължения преди 01.01.2020 г. допуска ли се по
тази схема?
2.Ако фирмата в даден период е получила средства
за работна заплата само по схемата 60/40, а по РМС
429 не е получила, както и обратното, т.е. ако е
ползвала само на едното основание, а по другото не
е получила финансиране, ще може ли за частта от
работните заплати и осигуровки, за които не е
получила средства за дадения период да ползва
финансиране по настоящата схема.
3. Туроператорите нямаха право да ползват
финансиране по
тези две
програми за
възстановяване на работна заплата (60*40 и по ПМС
429/2020г.) за временните си служители през 2020 и

1- Да, стига задълженията, които са установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, да са
отсрочени, разсрочени или обезпечени.
2 и 3- По настоящата схема, е допустимо да се
усвоява получената държавна помощ, само и
единствено за дейности по допустимите кодове,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
условие, че до получаването на помощта няма
извършено плащане по задължение.
Отчитането е до 6 месеца от датата на заповедта
за получаване на помощта.
Министерството на туризма на по-късен етап, ще
публикува инструкции за начина на отчитане и
усвояване на помощта.

2021 година. На практика за един и същи период
финансиране се получава само за определен брой
служители, които са в постоянна заетост, а за
другите -не. В тази схема за подпомагане ще бъдат
ли допустими разходите за заплати на временните
служители (срочна заетост).
152. Към няколко въпроса отправени по отношение на
разходите по процедурата давате отговор, помощта
по процедурата е "за дейности по допустимите
кодове, при условие, че до получаването на
помощта няма извършено плащане по задължение."

По настоящата схема, е допустимо да се усвоява
получената държавна помощ, само и единствено
за дейности по допустимите кодове, съгласно
КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД: 79.11,
79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90; КОД:
Това означава ли, че разходът по фактура за
90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04) при
икономическа дейност допустима по процедурата,
условие, че до получаването на помощта няма
която е за извършен разход преди подаване на
извършено плащане по задължение.
формуляра и платена и осчетоводена , не може да се
ползва като разход по схемата. Моля за категоричен Отчитането е до 6 месеца от датата на заповедта
отговор да или не.
за получаване на помощта.
В допълнение в публикуван проект на Указания за
кандидатстване и изпълнение на стр. 6 , т. 8.4.6 сте
записали цитирам: " Да са действително платени от
страна на получателя на помощ (т.е. да е платена
цялата стойност на представените фактури или
други
първични
счетоводни
документи,
включително стойността на ДДС), по банков път
или в брой, от 01.03.2020 г. до датата на отчитане на
получените средства."
Държавната помощ за платени или неплатени
разходи е ? (извършени и начислени преди подаване
на заявлението за кандидатстване )

153. Здравейте,
1.Как следва да се процедира с бюджета, когато
кандидатът вписва два (или повече) адреса на
изпълнение? Бюджетният ред дава избор за една от
вписаните опции като място на изпълнение.
Допустимо ли е целият размер на бюджета да се
впише в един ред към едното място на изпълнение
на проекта, въпреки че по-горе фигурират два
адреса на изпълнение?

Министерството на туризма на по-късен етап, ще
публикува инструкции за начина на отчитане и
усвояване на помощта.
Актуалните за настоящата схема Указания за
кандидатстване са публикувани на страницата на
СУНИ
на
следния
адрес:
https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/49de7d1
0-e862-4b46-84db-c7564ced91e3

В ред 1.1. от раздел „Бюджет“ на Формуляра,
кандидатът попълва единствено информация за
искания общ размер на средствата по
заявлението за предприятието, като има предвид,
че същият следва да е в размер до 20 на сто от
реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не
повече от 3 520 494,00 лв. на ниво група свързани
предприятия, като всички използвани стойности
трябва да бъдат в брутно изражение преди
облагане с данъци или други такси.

Ако не е допустимо – на какъв принцип следва да се
раздели бюджета, ако и на двата адреса се изпълнява
една и съща дейност?
„Реализиран Оборот“ – Оборот или Реализиран
оборот за едно предприятие е сумарната
2.Допустимо ли е подаване на две проектни
стойност на процента с който участва съответния
предложения при следните хипотези:
допустим по схемата КОД по КИД-2008г. за
-От две свързани предприятия с еднакъв „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
четирицифрен код на допустима икономическа за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29,
дейност, за която се кандидатства
56.30; за „Туроператорска дейност“ – КОД:
79.11,
79.12, 79.90; за „Организиране на конгреси
-От две свързани предприятия, които са с различен
четирицифирен код на допустима икономическа и търговски изложения“ – КОД: 82.30; за „Други
дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД:
дейност
86.90;
за
„Експлоатация
на
зали
за

-От две фирми, които са с еднакъв четирицифрен представления“ – КОД: 90.04; за „Дейности,
код и се притежават поотделно от двама съпрузи
свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21,
93.29; за „Поддържане на добро физическо
състояние“ – КОД: 96.04 във формирането на
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
част на Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната година и
получения процент.
2. ДА
154. Въпроси във връзка с отворена СХЕМА BG 1- Упълномощаването по настоящата схема е
176789478-2021-05
недопустимо. Допълнително, по настоящата
схема не се изисква попълване, разписване и/или
1.
Представляващ и собственик (физическо лице)
прикачване на електронни документи, в това
на потенциален кандидат юридическо лице (ЮЛ),
число и за липса на задължения.
има КЕП, на който същото физическо лице (ФЛ) е
автор, но с титуляр друго ЮЛ, което същото ФЛ Всички декларативни обстоятелства, касаещи
управлява и притежава (другото ЮЛ работи в кандидата се попълват единствено и само в
съвсем различна сфера и не оперира на вертикално електронния формуляр за кандидатстване в
и/или хоризонтално, свързани с кандидата, пазари). СУНИ, раздел „е-декларации“.
1)
Ако ЮЛ кандидат, подаде заявление за
кандидатстване по настоящата схема с този КЕП,
Квалифициран електронен подпис (КЕП) към
това ще се счита ли за неспазване на условията от т.
датата на кандидатстване е КЕП с титуляр и
10.3 от Указанията за предоставяне на БП по
автор - физическото лице, което е официален
схемата?
представител на кандидата, или КЕП с титуляр
2)
Означава ли, отговорът на въпроси № 10, т. 2, юридическото лице-кандидат, като автор на
въпроси № 12, 16 и 24, 28, 56, 66, че дори формуляр подписа в този случай следва да е официалния
да се подпише с КЕП, на който представляващият не представител на предприятието-кандидат.
е титуляр и автор, то конкретно това, няма да доведе
2- Регулацията се прилага към предприятието и
до отхвърляне на заявлението?
се изисква предприятието да осъществява
3)
В такъв случай, допустимо ли е дейност по допустимите кодове по КИД-2008.
упълномощаване (в случая почти равнозначно на
самоупълномощаване) за подаване на заявлението
през СУНИ и по какъв начин?
2.
Юридическото лице, потенциален кандидат и
бенефициент, управлява обект, който е включен в
регистъра на МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ С
ВАЛИДНА КАТЕГОРИЗАЦИЯ, като същият
излиза регистриран като притежаван и стопанисван
от друго дружество, но кандидатът има договор за
наем на същия обект със същото дружество, който
със сигурност обхваща периодите, включени в
настоящата схема, в т.ч. 2018, 2019, 2020, дори 2021
г.?
Как следва, ЮЛ кандидат, да удостовери, че то
управлява въпросния обект, от който се получат
100% от приходите му, респ. от КИД, с който има
намерение да кандидатства?
155. Моля, за разяснение относно т.6 /ДОПУСТИМИ Допустими по настоящата схема са микро,
КАНДИДАТИ/
от
УКАЗАНИЯ
ЗА малко, средни и големи предприятия от
КАНДИДАТСТВАНЕ
И
ПРАВИЛА
ЗА туристическия сектор, в случай, че съответстват
на изискванията на мярката.

ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ Съгласно разяснение, поставено под черта и
СРЕДСТВА ПО СХЕМА BG-176789478-2021-05
отбелязано със звездичка в т.6.5 от Указания за
кандидатстване и правила за предоставяне на
6.4. Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са
безвъзмездни средства: Допустими кандидати са
средни или големи предприятия и към 31 декември
и Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са
2019 г. НЕ са в затруднено положение (по смисъла
микро или малки и към 31 декември 2019 г. не са
на Общия регламент за групово освобождаване - чл.
в затруднено положение.
2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията).
6.5. Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са
микро или малки предприятия и към 31 декември
2019 г. СА били в затруднено положение, но не са
обект на процедура по колективна несъстоятелност
съгласно националното право и не са получили
помощ
за
оздравяване
или
помощ
за
преструктуриране.
Означава ли, че мярката е насочена отново само за
средни или големи свързани предприятия, които
притежават хотели, туристически агенции и фирми
упражняващи дейности свързани с хуманно
здравеопазване,
експлоатация
на
зали
за
представления, дейности, свързани с развлечения и
отдих и т.н?
Ако т.6.5 бъде приета, означава, че не работите в
полза на малкия, семеен бизнес! Моля да
обосновете, защо правите разлика между средни
или големи и микро и малки предприятия. Нима не
сме всички потърпевши от COVID пандемията?!
Защо отново микро и малките предприятия ще бъдат
ощетени, за сметка на нерегламентирани
политически интереси в туристическия бранш?
156. Във връзка със схема за предоставяне на
безвъзмездни средства за компенсиране на загуби,
възникнали от пряко и/или косвено ограничение в
дейността на предприятието вследствие от
въведените COVID мерки имаме няколко въпроси,
Сдружението ни е регистрирано в Министерство на
туризма под номер 00192/02.07.2018

Съгласно т. 6.1 от Указания за кандидатстване и
правила за предоставяне на безвъзмездни
средства
Допустими
кандидати
от
туристическия сектор по мярката са:

6.1. Предприятия от туристическия сектор, които
осъществяват
дейност
(основна
и/или
допълнителна) в един от допустимите кодове по
С КИД 93,19- други дейности в областта на спорта, т. 2 от настоящите Указания, а именно:
но извършва дейността същата като с КИД 93,29за „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
други дейности свързани с развлечение и отдих,
55.90;
въпроса ни е дали е възможно в този случай да
за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29,
кандидатства Сдружението.
56.30;
за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11,
79.12, 79.90;
за „Организиране на конгреси и търговски
изложения“ – КОД: 82.30;
за „Други дейности по хуманно здравеопазване“
– КОД: 86.90;
за „Експлоатация на зали за представления“ –
КОД: 90.04;

за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ –
КОД: 93.21, 93.29;
за „Поддържане на добро физическо състояние“
– КОД: 96.04.
157. Възможно ли е да кандидат да подаде заявление за
подпомагане, но подписано с електронен подпис,
издаден на друго юридическо лице, но с нотариално
заверено пълномощно от това юридическо лице?

Упълномощаването по настоящата схема е
недопустимо. Допълнително, по настоящата
схема не се изисква попълване, разписване и/или
прикачване на електронни документи, в това
число и за липса на задължения.
Всички декларативни обстоятелства, касаещи
кандидата се попълват единствено и само в
електронния формуляр за кандидатстване в
СУНИ, раздел „е-декларации“.

158. При направена справка в НСИ установихме, че
поради техническа грешка кодът по КИД-2008 на
дружеството ни в системата на НСИ е сбъркан и не
попада в списъка с допустимите по схемата кодове.
От НСИ нямат възможност да коригират
информацията, тъй като системата им е затворена за
промени от 30.09.2021г.

Източници на информацията за извършване на
предварителния контрол са Националният
туристически
регистър,
Националният
статистически институт, Националната агенция
за приходите, Столична Община и Общината по
регистрация
на
предприятието.
При
несъответствие между декларираните от
кандидата данни и източниците на информация,
Правилният код на дружеството е 55.20 - това е
изброени по-горе, вторите се приемат за
кодът, потвърден от НАП, който фигурира в
достоверни.
подадените годишни данъчни декларации за 2019 и
2020 година. Код 55.20 - туристическо и друго
краткосрочно настаняване описва недвусмислено
дейността на дружеството. Имаме издадено и
Удостоверение за регистрация за извършване на
туристическа агентска дейност.
Моля тези обстоятелства да бъдат взети предвид и
да бъдем допуснати до схемата. Оставам на
разположение за повече информация и при
необходимост за предоставяне на документи за
удостоверяване на правилния код по КИД-2008.

159. Във връзка със схема BG-176789478-2021-05 имам Комисията, ще работи с цифрите които са
следният въпрос:
видими в ОПР в закръгленият им вариант, като
просто добавя нули за последните три цифри,
При дружество с 2 икономически дейности и
като в случая реализирания оборот от
зададен процент в ІV. Икономическа дейност от
допустимата дейност, ще е 415 000лв. х 41% =
Справката за предприятието Дейност на питейни
170 150. Като в Раздел 3 Бюджет се попълва
заведения 41 % и зададена стойност в ОПР в точка
34 030 получено както следва: реализирания
15100 - 415 х. лв., какво трябва да посочи
оборот 170 150 умножен по 20% = 34 030лв.
дружеството като реализиран оборот: 41 % от 115
000 лева, което е 170 150 лева или данните от
оборотната ведомост на дружеството, въз основа на
която е изготвено и подадено самото ОПР. В ОПРто стойността се посочва в хиляди лева и естествено
е закръглена. В ІV. Икономическа дейност от
Справката за предприятието
процентите на
отделните икономичски дейности, също са
закръглени. В случая по оборотна ведомост,

дружеството има 171 050,12 лева оборот без ДДС от
дейност 56.30 Дейност на питейни заведения.
160. Схема BG-176789478-2021-05. Ние като компания
отговаряме на всички условия за кандидатстване по
програмата, но заради начина на осчетоводяване, а
именно:
За 2019 сме осчетоводявани на маржа, а за 2020 сме
осчетоводявани на база оборот информацията в
отчетите на фирмата, некоректно показва реалният
баланс и оборот на фирмата.
Оборота ни за 2019 е 18 781 570 лв. , маржа за 2019
година е 162 197 лв.
Оборота ни за 2020 е 4 566 000 лв. , маржа за 2020
година е 155 640 лв.
Т.е. :

Всяко предприятие, което осъществява повече от
една дейност, то спада се изчислява, като се
определя
сбора
на
всички
допустими
дейности/кодове на ниво детайлност клас,
съгласно КИД-2008г.: (КОД: 55.10, 55.20, 55.30,
55.90; КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; КОД:
79.11, 79.12, 79.90; КОД: 82.30; КОД: 86.90;
КОД: 90.04; КОД: 93.21, 93.29; КОД: 96.04)
участващи във формирането на стойността
отразена в КОД 15100 от приходната част на
Отчета за приходите и разходите на
предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г. и тогава се съпоставят получените
стойности за 2020г. спрямо 2019г. и ако
разликата е под 30%, кандидата е недопустим по
настоящата схема.

клетка 15100 за 2019 - 1 076 000 марж + оборот по
код хотелиерство клетка 15100 за 2020 - 4 566 000 При определяне на спада се определя по
оборот туроператорска и хотелиерска дейност
стойността отразена в КОД 15100 от приходната
Това може да бъде доказано с изпращане на част на Отчета за приходите и разходите на
допълнителни документи и справки за съответните предприятието (ОПР) за съответната 2019г. и
2020г., като тук единственото нещо което има
години.
значение и се проверява е, кой от допустимите
2019 е осчетоводена на база марж, а 2020 на база икономически кодове участват във формирането
оборот, което дава грешна информация, че фирмата на стойността по КОД15100 от ОПР и същите
има ръст, а не спад в дейността.
отразени в НСИ.
Съответно фирмата е реализирала спад в оборота в Всички кандидати се разглеждат по един и същ
размер на над 75%.
начин и за целите на изчисление на спада се
Моля да ни предоставите информация по какъв ползва стойността отразена в КОД 15100 начин да подадем документите, за да бъде одобрена "Нетни приходи от продажби" от ОПР, като не се
интересуваме, по какъв начин е образувана тази
фирмата по мярката,
стойността в КОД 15100 - "Нетни приходи от
както би следвало да е, защото отговаряме на всички продажби" от ОПР.
условия.
161. Кандидатствахме по отворената схема. Проблем ли Не.
е че за получените държавни помощи сме посочили
само дата на предоставяне/ сключване на договора,
а не периодът по самите схеми, който е фиксиран /за
програма Заетост за теб 6м+3м, за останалите
програми за подпомагане за оборотен капитал е 3м/.
Подлежим ли на санкция поради тази причина?
Трябва ли да подадем ново заявление за
кандидатстване?
162. Във връзка със схема BG-176789478-2021-05 имам
следния въпрос за кандидат, който е микро/малко
предприятие - не е в затруднено положение, не е
получило помощ за оздравяване и не е в процедура
по несъстоятелност:

Допустими по настоящата схема са микро,
малко, средни и големи предприятия от
туристическия сектор, в случай, че съответстват
на изискванията на мярката.
Съгласно разяснение, поставено под черта и
отбелязано със звездичка в т.6.5 от Указания за
кандидатстване и правила за предоставяне на
безвъзмездни средства: Допустими кандидати са

1.
в Инструкцията за попълване на формуляра е и Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са
посочено, че за Декларацията за затруднено микро или малки и към 31 декември 2019 г. не са
положение се отбелязва
в затруднено положение.
ДА, в случаи, че прецени, че не попада в изброените За кандидат микро/малко предприятие, което не
обстоятелства или,
е в затруднено положение е коректно да се
отбележи в Декларацията си за затруднено
НЕ, в случай, че прецени че попада в изброените за
положение ред „Неприложимо (не съм микро или
декларацията обстоятелства или,
малко предприятие) или (микро или малко и не е
Неприложимо, в случай, че предприятието не е в затруднено положение)“.
микро или малко.
В рамките на настоящата схема кандидатите
2.
В система СУНИ, падащото меню е с опция могат да подадат само едно заявление за
НЕ (не попадам в изброените обстоятелства);
подкрепа. В случай че един кандидат е подал
3.
В дадените разяснение към Въпроси по схема повече от едно заявление за подкрепа в рамките
BG-176789478-2021-05, посочвате, че се избира от на допустимия за кандидатстване срок, се
падащото меню „Неприложимо (не съм микро или разглежда последно постъпило заявление.
малко предприятие) или (микро или малко и не е в
затруднено положение)“ – отговори 41, 57 и др.

Въпроси - Основание за отстраняване ли е, ако
кандидатът е микро/малко предприятие, което не е в
затруднено положение, но е подал проектно
предложение, в което е отбелязал опция НЕ (не
попадам в изброените обстоятелства) ?
Следва ли така подаденото проектно предложение
да се преподаде или ще приемете, че кандидатът
отговаря на условията за отпускане на помощ,
защото е посочил, че не попада в изброените
обстоятелства?
163. За да подам моето проектно предложение Искането не попада в обхвата на настоящия
електронно, е необходимо да разполагам с документ, който предоставя разяснения,
единствено и само по отношение на Указанията
Квалифициран електронен подпис.
за кандидатстване по настоящата схема.
Аз за съжаление не разполагам с такъв.
Краен срок за подаване е 29.11.2021г, 16.30 часа
Моля за помощ.
164. Моля да потвърдите или разясните следните 1- Да.
въпроси:
2- Да.
1.
Допустимо е, чрез един профил в СУНИ да се
3- Комисията, ще работи с цифрите които са
подадат проекти на повече бенефициенти,
видими в ОПР в закръгленият им вариант, като
подписани с КЕП на представляващите съответните
просто добавя нули за последните три цифри.
дружества?
4- Държавната помощ е предвидена за работещи
2.
В случай, когато дружество се представлява
предприятия.
заедно и поотделно е допустимо подписа на един
Изискването за осъществяване на съответната
представляващ?
дейност (основна и/или допълнителна), когато за
3.
В Е-ДЕКЛАРАЦИЯ, се посочват сумите за
същата се изисква такава с нормативен акт, и
приходи от 2018, 2019 и 2020, съответстващи на
попада в един от следните кодове на ниво
колона 15100 от Отчет за приходи и разходи?
детайлност клас, съгласно КИД-2008г.: (КОД:
Сумите се изписват в лева, за разлика от изписаните
55.10, 55.20, 55.30, 55.90; КОД: 56.10, 56.21,
в ОПР стойности в хил. лева?
56.29, 56.30; КОД: 79.11, 79.12, 79.90; КОД:
82.30; КОД: 86.90; КОД: 90.04; КОД: 93.21,

4.
Ако дадено предприятие е преустановило 93.29; КОД: 96.04), по отношение на
дейност към определен период назад, но към датата предприятието, и същата не следва да бъде
на кандидатстване осъществява дейност, допустим прекъсната на етап кандидатстване.
кандидат ли е по процедурата?
165. Фирмата има два кода на икономическа дейност 79.12 и 55.10 като и двата кода са допустими по
настоящата процедурата. Нямаме спад в общия
оборот за 2020г. спрямо 2019г., но имаме спад от над
50% в реализирания оборот от код 55.10 за 2020г.
спрямо 2019г.
Допустимо ли е да участваме само с код 55.10 по
настоящата процедура?

Съгласно т.6.2. от Указания за кандидатстване и
правила за предоставяне на безвъзмездни
средстваДопустими
кандидати
от
туристическия
сектор
по
мярката
са:
Предприятия, които имат спад на оборота без
ДДС за 2020 г. с най-малко 30 на сто спрямо
реализирания оборот без ДДС през 2019 г.

166. Моля да дадете адекватни и навременни разяснения Искането не попада в обхвата на настоящия
по
следния
въпрос,
касаещ документ, който предоставя разяснения,
единствено и само по отношение на Указанията
допустимите/недопустимите разходи.
за кандидатстване по настоящата схема.
Получените отговори до момента са бланкетни и по
никакъв начин не са от полза на кандидатите.
Какво се има предвид/какво означава „при
условие, че до получаването на помощта няма
извършено плащане по задължение.“
Моля за ясен и конкретен отговор на въпроса: кога/
на кой по-късен етап, МТ ще публикува инструкции
за начина на отчитане и усвояване на помощта.
Отговорите по този въпрос отново са бланкетни.
С недаването на ясни, точни и конкретни отговори
на поставените въпроси в определените за това
срокове, органичавате правото на кандидатите да
кандидатстват по настоящата програма, респ. ги
лишавате от правото да получат помощ.
167. Здравейте,

1- Договорената сума се посочва

1. На 28.06.2021 г. сме сключили договор с Агенция 2- Посочва се договорената сума, като периода е
по заетостта по програмата BG05M9OP001- от датата на договора до датата на отчитането.
1.106_ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ за сумата от 34020.32 лв.
До датата на кандидатстване по настоящата
програма сме получили част от сумата.
Въпрос: В раздел 5.Допълнителна информация за
оценка на проектното предложение кой размер да
посочим - действително получената, или
договорената сума и за какъв период от време ( от
кога до кога )?
2. На 02.09.2021 г. имаме сключен договор по линия
на ИСУН по програма BG16RFOP002-2.089 за 50
000.00 лв. Подали сме документи за отчитане на
проекта, но все още не сме получили
финансирането.
Въпрос: Следва ли да посочим сумата и за какъв
период (от-до) при попълване на раздел

5.Допълнителна информация
проектното предложение?

за

оценка

на

168. В раздел „Допълнителна информация необходима Да
за оценка на проектното предложение“, съответно в
поле „Данни за получени държавни помощи“ следва
да бъдат посочени:
а) Схемата за държавна/минимална помощ, по която
е получено финансиране;
б) Размера на получените средства;
в) Периода, за който се отнасят получените средства
С оглед на зададени въпроси под номера 43, 98 и
128, касаещи буква „в“ по-горе, а именно: „в)
Периода, за който се отнасят получените средства“
и дадени отговори от ваша страна, поясняващи, че
„Периода е от датата на която е издаден съответния
акт за подпомагане до датата на отчитане“, моля да
отговорите на следния въпрос:
Под „акт за подпомагане“ следва ли да разбираме
издадената от Министерство на туризма Заповед No
Т-РД-16-58/12.03.2021г., с която сме одобрени порано тази година като кандидати по схема за
безвъзмездно подпомагане BG-176789478-2021-01
169. Кандидатстваме по новата схема за подкрепа на За кандидат микро/малко предприятие, което не
предприятия в туризма.
е в затруднено положение е коректно да се
отбележи в Декларацията си за затруднено
Моля за разяснения дали на приложения въпрос е
положение ред „Неприложимо (не съм микро или
допустимо да отговорим с Не, не попадам в
малко предприятие) или (микро или малко и не е
изброените обстоятелства. Ние сме микро
в затруднено положение)“.
предприятие, което не е било в затруднено
положение преди пандемията.

