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Дата на разясненията от СНД: 02.08.2022 г. 

1 23.07.2022г. Здравейте, 

предприятие иска да кандидатства по настоящата процедура за 

финансиране, но от 01.01.2023 г. ще си смени статута от средно на 

малко. 

С изтичането на настоящата година, предприятието ще направи две 

поредни години с параметри на малко предприяти и по този начин 

ще си смени категорията, съгласно разпоредбите на ЗМСП. 

Въпроситет ми са следните: 

- как е редно да се процедира при кандидатстването, дали е 

възможно да се кандидатства с параметри на бюджета, които са 

допустими за средно предприятие (проект за 900 000 лв., от които 

450 000 лв. БФП) и какво би се случило при евентуално одобрение 

на проекта на етап Договаряне, когато предприятието вече ще бъде 

със статут "малко"? 

- ще бъде ли сключен договор с одобрен кандидат в списъка за 

средни предприятия, който на етап Договаряне вече е малко 

предприятие? И ако да, то при какви условия ще се случи това - 

дали субсидията ще бъде намалена до максимално допустимата за 

едно малко предприятие или ще остане предварително заявената 

субсидия в бюджета на проекта? 

Благодаря предварително за отделеното време! 

Съгласно посоченото в поле „Важно“ на т. 11.1, подточка 2) на Условията за 

кандидатстване: В случай че кандидатът предвижда промяна на категорията на 

предприятието към момента на сключване на договора за финансиране и за да може 

заложените интензитет и размер на безвъзмездно финансиране да отговарят на 

праговете, приложими за съответната категория както към момента на кандидатстване, 

така и към момента на сключване на договора, то кандидатът СЛЕДВА ДА ЗАЛОЖИ 

ПО-НИСКИТЕ ИНТЕНЗИТЕТ И РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ 

ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗА ДВЕТЕ КАТЕГОРИИ. Посоченото е приложимо както за 

случаите, когато предприятието предвижда да премине от по-ниска към по-висока 

категория (например от малко към средно предприятие), така и обратното, от по-

висока към по-ниска категория (например от средно към малко предприятие). 

В конкретно описания случай, ако предвиждате към момента на сключване на 

договора за финансиране да преминете от категория „средно предприятие“ към 

категория „малко предприятие“, следва да заложите интензитет, приложим към 

категория „средно предприятие“, и размер на помощта, приложим към категория 

„малко предприятие“. 

Преди сключване на договор за финансиране ще се извършва документална проверка 

както на декларираната от одобрените кандидати на етап кандидатстване категория 

предприятие, така и на категорията към момента преди сключване на договора.  

В случай че бъде установена погрешно декларирана категория, довела до неспазване 

на заложени в Условията за кандидатстване правила или ограничения, които водят до 

заключение, че кандидатът не отговаря на изискванията за краен получател на 

средства от Механизма, ще бъде издадено решение за отказ за предоставяне на 

безвъзмездно финансиране за съответния кандидат. 

В случай че в декларираната на етап кандидатстване категория/статус на одобрен 

кандидат преди сключване на договор за финансиране настъпи промяна и в резултат 

на промяната е налице неспазване на заложени в Условията за кандидатстване правила 

или ограничения, които водят до заключение, че кандидатът не отговаря на 
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изискванията за краен получател на средства от Механизма, ще бъде издадено 

решение за отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране за съответния 

кандидат . 

 

 

 


