Приложение 1
ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ
I. Критерии за оценка на кандидата и на заявлението за кандидатстване:

№

ДА НЕ

Критерии:

Н/П

I-ВИ ЕТАП

I.

Заявление за кандидатстване – електронен формуляр в СУНИ
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:


Посочения ЕИК/БУЛСТАТ от кандидата в електронния формуляр
отговаря ли на наименованието отразено в Търговския регистър и регистър
на ЮЛНЦ - ?

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:
I.1.



Формуляр за кандидатстване;



Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ – Справка по физическо или
юридическо
лице
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/VerificationPersonOrg

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия.

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие.
След приключване на I-ви етап, кандидатите, които не отговарят на критерии № I.1 се считат за
недопустими и не подлежат на последваща оценка.
II.

ІI-РИ ЕТАП
Заявление за кандидатстване – електронен формуляр в СУНИ
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:

II.1. 

(Критерий съгласно Чл.1 от ПМС 427/09.12.2021г.) – Кандидата
предприятие ли е - ?

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:
Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали
пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки
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Формуляр за кандидатстване;



Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ – Справка по физическо или
юридическо
лице
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/VerificationPersonOrg

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия.

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие.
След приключване на IІ-ри етап, кандидатите, които не отговарят на критерии № IІ.1 се считат за
недопустими и не подлежат на последваща оценка.
III.

ІІI-ТИ ЕТАП
Заявление за кандидатстване – електронен формуляр в СУНИ
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:


(Критерий съгласно Чл.7, ал.2 и ал.3 от ПМС 427/09.12.2021г.) Заявлението, подписано ли е с валиден КЕП от лице/ца с право да
представлява/т кандидата - ?

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:
III.1.



Формуляр за кандидатстване;



Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ – Справка по физическо или
юридическо
лице
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/VerificationPersonOrg

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия.

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие.
След приключване на IІІ-ти етап, кандидатите, които не отговарят на критерии № IІІ.1 се считат за
недопустими и не подлежат на последваща оценка.
IV.

ІV-ТИ ЕТАП
За Регистрация, като Туроператор

IV.1. ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:


(Критерий съгласно Чл.6, ал. 1, т. 1 от ПМС 427/09.12.2021г.) –
предприятието имали регистриралия съгласно раздел I, глава седма

Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали
пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки
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от Закона за туризма, вписани в Националния туристичес-ки
регистър - ?
ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:


Формуляр за кандидатстване;



Служебна проверка в регистрите на МТ;

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия и/или
когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или
др. действия.

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия.
За Застраховка на туроператор
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:


(Критерий съгласно Чл.6, ал. 1, т. 2 от ПМС 427/09.12.2021г.) –
предприятието има ли сключена застраховка "Отговорност на
туроператора" съгласно чл. 97 от Закона за туризма - ?

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:
IV.2.



Формуляр за кандидатстване;



Служебна проверка в регистрите на МТ.

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия и/или
когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или
др. действия;

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия.
За Дължими суми, към клиенти

IV.3.

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:


(Критерий съгласно Чл.6, ал. 1, т. 3 от ПМС 427/09.12.2021г.) –
предприятието имали задължения към клиенти за неосъществени
пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.
вследствие на възникналата епидемия от COVID-19 - ?

Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали
пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки
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ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:


Формуляр за кандидатстване;

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия и/или
когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или
др. действия;

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия.
След приключване на IV-ти етап, кандидатите, които не отговарят на критерии № IV.1, IV.2 и IV.3
се считат за недопустими и не подлежат на последваща оценка.
V.

V-ТИ ЕТАП
Регистрация на предприятието преди 01.01.2019 г.
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:


(Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.7 от ПМС 427/09.12.2021г.) –
Предприятието регистрирано ли е преди 01.01.2019 г. - ?

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:

V.1. 

Формуляр за кандидатстване;
Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ – Справка по физическо или
юридическо
лице
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/VerificationPersonOrg

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия;

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия.
Реализиран оборот над 500 лв. за 2018 г. без ДДС и над 500 лв. за 2019 г. без
ДДС
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:
V.2.



(Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.8 от ПМС 427/09.12.2021г.) –
Предприятието реализирало ли е оборот над 500 лв. за 2018 г. без ДДС
и над 500 лв. за 2019 г. без ДДС - ?

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:
Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали
пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки
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Формуляр за кандидатстване;



Служебна проверка от НСИ;

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия;

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия.
Реализиран оборот - равен или по-голям от 500 лв.
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:
Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.4 от ПМС – при изчисляване на разликата
на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус
сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички
получени държавни помощи през 2020 и 2021 г. на предприятието равна
ли е или е по-голяма от 500 лв.
ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:

V.3. 

Формуляр за кандидатстване;
Служебна проверка в НАП, НОИ и МФ;



Служебна проверка от НСИ;



Разликата се изчислява, както следва: реализирания оборот през 2019 г. без
ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без
ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия;

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия.
След приключване на V - ти етап, кандидатите, които не отговарят на критерии № V.1, V.2 и V.3 се
считат за недопустими и не подлежат на последваща оценка.
VI.

VI-ТИ ЕТАП
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:


VI.1.

(Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.5 от ПМС 427/09.12.2021г.) –
Предприятието към 31 декември 2019 г. е средно или голямо
предприятие и към 31 декември 2019 г. и не е било в затруднено
положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията)- ?

Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали
пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки
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ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:


Формуляр за кандидатстване;



Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ – Справка по физическо или
юридическо
лице
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/VerificationPersonOrg



Служебна проверка от НСИ;

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия;



Оценителя поставя „Н/П“, когато критерия не е приложим за кандидата,
т.е. кандидатът е микро/малко предприятие.

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия.
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:


(Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.6 от ПМС 427/09.12.2021г.) –
Предприятието, към 31 декември 2019 г. е микро или малко
предприятие и към 31 декември 2019 г. е било в затруднено положение,
но не е обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно
националното право и не е получило помощ за оздравяване или помощ за
преструктуриране- ?

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:


Формуляр за кандидатстване;



Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ – Справка по физическо или
юридическо
лице
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/VerificationPersonOrg



Служебна проверка от НСИ;

VI.2.

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия;



Оценителя поставя „Н/П“, когато критерия не е приложим за кандидата
т.е. е средно или голямо предприятие или е микро/малко, което не е в
затруднено положение.

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия.
VI.3. ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:

Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали
пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки
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(Критерий съгласно Чл.6, ал.2, т.1 от ПМС 427/09.12.2021г.) Предприятието няма задължения за данъци и задължителни осигурителни
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към ДЪРЖАВАТА и/или ОБЩИНИТЕ, преди 1
януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, които
не са отсрочени, разсрочени или обезпечени - ?

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:


Служебна проверката от Националната агенция за приходите за
наличие/липса на задължения на кандидата.



Служебна проверката от Общините в Р България.

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата няма задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към ДЪРЖАВАТА и/или
Общините, преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата има задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към ДЪРЖАВАТА и/или
Общините, преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени
и/или
когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или
др. действия;



Оценителя поставя „Н/П“, когато кандидата има задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към ДЪРЖАВАТА и/или
Общините, преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, но е представил документ/доказателство, че същите са
отсрочени, разсрочени или обезпечени.

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия и/или посочва изискуемата от него допълнителна информация,
документи, разяснения по него.
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:


VI.4.

(Критерий съгласно Чл.6, ал.2, т.2 от ПМС 427/09.12.2021г.) Предприятието не извършва дейност в селскостопанския сектор,
секторите на рибарството и аквакултурите - ?

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:


Формуляр за кандидатстване;



Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ – Справка по физическо или
юридическо
лице
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/VerificationPersonOrg

Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали
пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки
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Служебна проверка от НСИ;

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия.

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия.
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:


(Критерий съгласно Чл.6, ал.2, т.3 от ПМС 427/09.12.2021г.) Предприятието не е в производство по несъстоятелност или
ликвидация, както и не е обявен в несъстоятелност.

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:

VI.5. 

Формуляр за кандидатстване;
Служебна проверката в Агенцията по вписванията.

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не отговаря на критерия.

При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия.
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:


(Критерий съгласно Чл.6, ал.2, т.4 от ПМС 427/09.12.2021г.) Предприятието,
не
е
получавало
помощ,
обявена
за
незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар или е изпълнило
решение на Европейската комисия за възстановяване на
неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно
използвана държавна помощ и помощта е възстановена изцяло - ?

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:
VI.6. 

Формуляр за кандидатстване;

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия или когато
се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или др.
действия;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия, т.е.
предприятието е получавало помощ, обявена за незаконосъобразна и
несъвместима с общия пазар или не е възстановил помощта, обявена за
незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар
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При отговор НЕ, Оценителят, задължително вписва в колоната за
коментар установеното от него несъответствие по отношение на
критерия.
Само за кандидати, които са получили държавни помощи през 2019 г.,
2020 г. и 2021 г:
ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА:
(Критерий съгласно Чл.6, ал.3, т. 4 от ПМС 427/09.12.2021г.) - Общият
размер на получените от кандидата държавни помощи през 2019 г.,
2020 г. и 2021 г. не надхвърля стойността 4 498 409 лв. (2 300 000 евро)
на ниво група свързани предприятия, като всички използвани
стойности трябва да бъдат в бруто изражение (преди облагане с данъци
или други такси), съгласно максимално допустимия лимит по § 22, т. „a“
от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 - ?
ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:
VI.7. 


НАП, НОИ, МФ и др. регистри;
Формуляр за кандидатстване.

НАЧИН НА ОЦЕНКА:


Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия, т.е не
надхвърля прага;



Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия, т.е.
надхвърля прага.



Оценителя поставя „Н/П“, когато критерия не е приложим за кандидата.

Оценителят, задължително вписват в колоната за коментар
установената от него обща стойност на получените от предприятиетокандидат.
След приключване на VІ-ти етап, при несъответствие с изискванията по т. VI.1 до VI.7 заявлението
се отхвърля.

В случай, че кандидатът съответства на критериите за административно съответствие и
допустимост по раздели I, II, ІІІ, ІV, V и VI, се одобрява за финансиране и попада в обхвата на
пропорционалния принцип на разпределение на индивидуалната финансова помощ по настоящата
схема.
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