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Приложение 4  

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ  

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

I. Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидатите и 

заявленията: 

 

№ 
Критерии: Води до 

отстранява

не 

ДА НЕ Н/П 

I.  ГРУПА - Електронно Заявление  ДА НЕ Н/П 

I.1.  

Заявлението за кандидатстване – електронен формуляр в СУНИ 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.7, ал.1 от ПМС №………..2021г.) - Има ли 

подадено Заявление в СУНИ - ??? 

2. (Критерий съгласно Чл.7, ал.2 и ал.3 от ПМС №………..2021г.) - 

Заявлението, подписано ли е с валиден КЕП от лице с право да 

представлява кандидата или упълномощено от него лице - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Система за управление на националните инвестиции (СУНИ) 

2. Търговски регистър за проверка на представляващите кандидата 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

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

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

когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или 

др. действия; 

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

ДА    

II.  
ГРУПА - Приложения към електронното Заявление Води до 

отстранява

не 

ДА НЕ Н/П 

II.1.  

Изрично пълномощно по образец – Приложение №1 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

ДА    
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1. (Критерий съгласно Чл.8, ал.1, т.1 от ПМС №………..2021г.) - Имали 

прикачено в електронния формуляр Приложение №1 - ??? 

2. (Критерий съгласно Чл.8, ал.1, т.1 от ПМС №………..2021г.) - Приложение 

№1, попълнено ли е по актуален образец - ??? 

3. (Критерий съгласно Чл.8, ал.2 от ПМС №………..2021г.) - Приложение 

№1, подписано ли е с КЕП от и за лице, което има право да представляват 

кандидата или от всички лица с право да представляват кандидата заедно 

- ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Раздел „Прикачени електронно подписани документи“ на електронния 

формуляр, за кандидатстване в СУНИ 

2. Търговски регистър за проверка на представляващите кандидата 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

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

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

когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или 

др. действия; 

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

II.2.  

Декларация по образец – Приложение №2 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.8, ал.1, т.2 от ПМС №………..2021г.) – Има ли 

прикачено в електронния формуляр Приложение №2 - ??? 

2. (Критерий съгласно Чл.8, ал.1, т.2 от ПМС №………..2021г.) - Приложение 

№2, попълнено ли е по актуален образец - ??? 

3. (Критерий съгласно Чл.8, ал.2 от ПМС №………..2021г.) - Приложение 

№2, подписано ли е с КЕП от и за лице/а, което има право да 

представлява/т кандидата - ??? 

4. (Критерий съгласно Чл.6, ал.4 от ПМС №………..2021г.) – Отразените в 

т.2, РАЗДЕЛ 4 от Приложение №2 стойности на получени от кандидата 

държавни и/или минимални помощ съответства ли на отразените такива в 

съответните публични регистри. - ??? 

a. (При разминаване на стойностите оценителя в полето за 

коментари/бележки отразява резултата от извършената проверка) 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА: 

1. Раздел „Прикачени електронно подписани документи“ на електронния 

формуляр, за кандидатстване в СУНИ 

2. Търговски регистър за проверка на представляващите кандидата 

 

ДА    
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НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата отговаря на критерия 

независимо от коментара по т.4 от обекта на проверка; 

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

когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или 

др. действия; 

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

II.3.  

Декларация по образец – Приложение №3 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.8, ал.1, т.3 от ПМС №………..2021г.) - Имали 

прикачено в електронния формуляр Приложение №3 - ??? 

2. (Критерий съгласно Чл.8, ал.1, т.3 от ПМС №………..2021г.) - Приложение 

№3, попълнено ли е по актуален образец - ??? 

3. (Критерий съгласно Чл.8, ал.2 от ПМС №………..2021г.) - Приложение 

№3, подписано ли е с КЕП от и за лице, което има право да представляват 

кандидата - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА: 

1. Раздел „Прикачени електронно подписани документи“ на електронния 

формуляр, за кандидатстване в СУНИ 

2. Търговски регистър за проверка на представляващите кандидата 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

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

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

когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или 

др. действия; 

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

ДА    

III.  
ГРУПА - Съдържание, отразено в електронното Заявление Води до 

отстранява

не 

ДА НЕ Н/П 

III.1.  

Декларирани Данни за правото/регистрацията за осъществяване дейност 

(основна и/или допълнителна) 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.7, ал.5, т.1 от ПМС №………..2021г.) – Посочено 

ли е правото/регистрацията за осъществяване дейност (основна и/или 

допълнителна) в един от следните кодове на ниво детайлност клас, 

съгласно КИД-2008г.: 

 За „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; 

НЕ    
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 За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 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; - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Раздел „Допълнителна информация“ на Заявлението за кандидатстване в 

СУНИ 

2. Националния туристически регистър – НТР. 

3. Др. регистри. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

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

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

когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или 

др. действия; 

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

III.2.  

Декларирани Данни за реализирания оборот за 2018 г.  

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий, съгласно Чл.7, ал.5, т.2 от ПМС №………..2021г.) - Посочен ли 

е размера на реализирания оборот за 2018г. без ДДС от дейност за 

подпомагане попадаща в един от следните кодове на ниво детайлност клас, 

съгласно КИД-2008г.: 

 За „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; 

 За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 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; - ??? 

2. (Критерий, съгласно Чл.7, ал.5, т.2 от ПМС №………..2021г.) - Стойността 

на посочения реализиран оборот разминава ли се с отразения такъв в 

НЕ    
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предоставената справка от НСИ/Мониторстат до ниво на закръгляне 

хиляда лева - ??? 

 

„Реализиран Оборот“ – Оборот или Реализиран оборот за едно предприятие 

е сумарната стойност на процента с който участва съответния допустим по 

схемата КОД по КИД-2008г.  (За „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; 

За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3; За „Туроператорска дейност“ – 

КОД: 79.1, 79.9; За „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 

82.3; За „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; За 

„Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; За „Дейности, 

свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; 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 умножен по 

стойността  отразена в КОД 15100 от приходната част на Отчета за приходите 

и разходите на предприятието (ОПР) за съответната година 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Раздел „Допълнителна информация“ на Заявлението за кандидатстване в 

СУНИ 

2. НСИ/Мониторстат 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

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

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

когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или 

др. действия; 

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

III.3.  

Декларирани Данни за реализирания оборот за 2019 г.  

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

3. (Критерий, съгласно Чл.7, ал.5, т.3 от ПМС №………..2021г.) - Посочен ли 

е размера на реализирания оборот за 2019г. без ДДС от дейност за 

подпомагане попадаща в един от следните кодове на ниво детайлност клас, 

съгласно КИД-2008г.: 

 За „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; 

 За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 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; 

НЕ    
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 За „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04; - ??? 

4. (Критерий, съгласно Чл.7, ал.5, т.3 от ПМС №………..2021г.) - Стойността 

на посочения реализиран оборот разминава ли се с отразения такъв в 

предоставената справка от НСИ/Мониторстат до ниво на закръгляне 

хиляда лева - ??? 

 

„Реализиран Оборот“ – Оборот или Реализиран оборот за едно предприятие 

е сумарната стойност на процента с който участва съответния допустим по 

схемата КОД по КИД-2008г.  (За „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; 

За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3; За „Туроператорска дейност“ – 

КОД: 79.1, 79.9; За „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 

82.3; За „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; За 

„Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; За „Дейности, 

свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; 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 умножен по 

стойността  отразена в КОД 15100 от приходната част на Отчета за приходите 

и разходите на предприятието (ОПР) за съответната година 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

3. Раздел „Допълнителна информация“ на Заявлението за кандидатстване в 

СУНИ 

4. НСИ/Мониторстат 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

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

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

когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или 

др. действия; 

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

III.4.  

Декларирани Данни за реализирания оборот за 2020 г.  

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

5. (Критерий, съгласно Чл.7, ал.5, т.4 от ПМС №………..2021г.) - Посочен ли 

е размера на реализирания оборот за 2020г. без ДДС от дейност за 

подпомагане попадаща в един от следните кодове на ниво детайлност клас, 

съгласно КИД-2008г.: 

 За „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; 

 За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 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; 

НЕ    
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 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; - ??? 

6. (Критерий, съгласно Чл.7, ал.5, т.4 от ПМС №………..2021г.) - Стойността 

на посочения реализиран оборот разминава ли се с отразения такъв в 

предоставената справка от НСИ/Мониторстат до ниво на закръгляне 

хиляда лева - ??? 

 

„Реализиран Оборот“ – Оборот или Реализиран оборот за едно предприятие 

е сумарната стойност на процента с който участва съответния допустим по 

схемата КОД по КИД-2008г.  (За „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; 

За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3; За „Туроператорска дейност“ – 

КОД: 79.1, 79.9; За „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 

82.3; За „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; За 

„Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; За „Дейности, 

свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; 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 умножен по 

стойността  отразена в КОД 15100 от приходната част на Отчета за приходите 

и разходите на предприятието (ОПР) за съответната година 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

5. Раздел „Допълнителна информация“ на Заявлението за кандидатстване в 

СУНИ 

6. НСИ/Мониторстат 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

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

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

когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или 

др. действия; 

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

III.5.  

Декларирани Данни за основната/допълнителна икономическата дейност 

за 2019г. и 2020г., съгласно КИД-2008 г. на Националния статистически 

институт 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.7, ал.5, т.5 от ПМС №………..2021г.) - Посочен ли 

е съответния КОД на осъществяваната основна/допълнителна 

икономическа дейност за 2019г. и 2020г. - ??? 

2. (Критерий съгласно Чл.7, ал.5, т.5 от ПМС №………..2021г.) - Отразения 

КОД в „Допълнителна информация“ на Заявлението за кандидатстване в 

НЕ    
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СУНИ разминава ли се с посочения такъв от НСИ/Мониторстат за 2019г. 

и 2020г. - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Раздел „Допълнителна информация“ на Заявлението за кандидатстване в 

СУНИ 

2. НСИ/Мониторстат. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

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

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

когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или 

др. действия; 

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

III.6.  

Декларирани Данни за банковата сметка на кандидата 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.7, ал.5, т.6 от ПМС №………..2021г.) - Посочена 

ли е IBAN сметка на кандидата - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Раздел „Допълнителна информация“ на Заявлението за кандидатстване в 

СУНИ 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

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

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

когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или 

др. действия; 

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

ДА    

III.7.  

Декларирани Данни за статута на предприятието за 2019г. и 2020г. 

(Микро, Малко, Средно и Голямо) 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.7, ал.5, т.7 от ПМС №………..2021г.) - Кандидата 

посочил ли е статута на предприятието за 2019г. и 2020г. (Микро 

предприятие или Малко предприятие или Средно Предприятие или 

Голямо предприятие) - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

НЕ    
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1. Раздел „Допълнителна информация“ на Заявлението за кандидатстване в 

СУНИ 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

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

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

когато се изисква допълнителна информация, документи, разяснение или 

др. действия; 

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

IV.  
ГРУПА - Критерий за допустимост на кандидатите Води до 

отстранява

не 

ДА НЕ Н/П 

IV.1.  

Критерий за допустимост №1 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.1 от ПМС №………..2021г.) - Кандидатът 

осъществява ли дейност (основна и/или допълнителна) в един от следните 

кодове на ниво детайлност клас, съгласно КИД-2008г.: 

2. За „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; 

3. За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; 

4. За „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90; 

5. За „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30; 

6. За „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90; 

7. За „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; 

8. За „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21, 93.29; 

9. За „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04; - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. НСИ/Мониторстат. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

допустимост; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

допустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

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

ДА    

IV.2.  
Критерий за допустимост №2 

 

ДА    
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ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.2 от ПМС №………..2021г.) - Кандидатът 

има ли спад на оборота за 2020 г. с най-малко 30 на сто спрямо 

реализирания оборот през 2019 г. - ??? 

 

„Реализиран Оборот“ – Оборот или Реализиран оборот за едно предприятие 

е сумарната стойност на процента с който участва съответния допустим по 

схемата КОД по КИД-2008г.  (За „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; 

За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3; За „Туроператорска дейност“ – 

КОД: 79.1, 79.9; За „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 

82.3; За „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; За 

„Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; За „Дейности, 

свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; 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 умножен по 

стойността  отразена в КОД 15100 от приходната част на Отчета за приходите 

и разходите на предприятието (ОПР) за съответната година. 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. НСИ/Мониторстат/ГФО 2019г. и 2020г. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

допустимост; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

допустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

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

IV.3.  

Критерий за допустимост №3 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.3 от ПМС №………..2021г.) - Кандидатът, 

има ли регистрация 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.: 

2. За „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; 

3. За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; 

4. За „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90; 

5. За „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30; 

6. За „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90; 

7. За „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; 

ДА    
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8. За „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21, 93.29; 

9. За „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04; - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Търговски регистър 

2. НСИ/Мониторстат 

3. др. регистри 

4. Декларация по образец – Приложение №2. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

допустимост; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

допустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

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

IV.4.  

Критерий за допустимост №4 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.4 от ПМС №………..2021г.) - Кандидатът, 

които към 31 декември 2019 г. е средно или голямо предприятие и към 31 

декември 2019 г. не е бил в затруднено положение (по смисъла на Общия 

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

№651/2014 на Комисията)- ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Търговски регистър 

2. НСИ/Мониторстат 

3. др. регистри 

4. Декларация по образец – Приложение №2. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

допустимост; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

допустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

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

ДА    

IV.5.  Критерий за допустимост №5     
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ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.5 от ПМС №………..2021г.) - Кандидатът, 

които към 31 декември 2019 г. е микро или малко предприятие и към 31 

декември 2019 г. е бил в затруднено положение, но не е обект на процедура 

по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не е 

получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране- ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Търговски регистър 

2. НСИ/Мониторстат 

3. др. регистри 

4. Декларация по образец – Приложение №2. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

допустимост; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

допустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

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

IV.6.  

Критерий за допустимост №6 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.6 от ПМС №………..2021г.) – Кандидатът 

регистриран ли е преди 01.01.2019 г. - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Търговски регистър 

2. Агенцията по вписванията. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

допустимост; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

допустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

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

ДА    

IV.7.  Критерий за допустимост №7 ДА    
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ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.1, т.7 от ПМС №………..2021г.) – Кандидатът 

е реализирал оборот над 500 лв. за 2018 г. и  над 500 лв. за 2019 г.- ??? 

 

„Реализиран Оборот“ – Оборот или Реализиран оборот за едно предприятие 

е сумарната стойност на процента с който участва съответния допустим по 

схемата КОД по КИД-2008г.  (За „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; 

За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3; За „Туроператорска дейност“ – 

КОД: 79.1, 79.9; За „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 

82.3; За „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; За 

„Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; За „Дейности, 

свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; 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 умножен по 

стойността  отразена в КОД 15100 от приходната част на Отчета за приходите 

и разходите на предприятието (ОПР) за съответната година. 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Търговски регистър 

2. НСИ/Мониторстат. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

допустимост; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

допустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

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

V.  
ГРУПА - Критерий за недопустимост на кандидатите Води до 

отстранява

не 

ДА НЕ Н/П 

V.1.  

Критерий за допустимост №1 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.2, т.1 от ПМС №………..2021г.) - Кандидатът 

има задължения към ДЪРЖАВАТА, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, или има задължения, но те не са отсрочени, разсрочени 

или обезпечени - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Служебна проверката в Национална агенция за приходите – НАП. 

ДА    
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НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

недопустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

недопустимост; 

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

V.2.  

Критерий за допустимост №2 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.2, т.1  от ПМС №………..2021г.) - Кандидатът 

има задължения към СТОЛИЧНА ОБЩИНА по седалище на 

Администратора на помощта, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, или има задължения, но те не са отсрочени, разсрочени 

или обезпечени - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Служебна проверката в Столична община. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

недопустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

недопустимост; 

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

ДА    

V.3.  

Критерий за допустимост №3 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.2, т.1  от ПМС №………..2021г.) - Кандидатът 

има задължения към ОБЩИНА по седалище на предприятието/кандидата 

(когато седалището е различно от Столична Община), установени с влязъл 

в сила акт на компетентен орган, или има задължения, но те не са 

отсрочени, разсрочени или обезпечени - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА: 

1. Раздел „Електронно подписани документи“ във Формуляра за 

кандидатстване. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

ДА    
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1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

недопустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

недопустимост; 

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

V.4.  

Критерий за допустимост №4 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.2, т.2 от ПМС №………..2021г.) - Кандидатът 

извършва ли дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството 

и аквакултурите - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Търговски регистър 

2. НСИ/Мониторстат 

3. др. регистри 

4. Декларация по образец – Приложение №2. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

недопустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

недопустимост; 

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

ДА    

V.5.  

Критерий за допустимост №5 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.2, т.3 от ПМС №………..2021г.) - Кандидатът 

е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и е обявен в 

несъстоятелност - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. Информационната система за производство по несъстоятелност 

2. Търговски регистър 

3. Агенцията по вписванията 

4. Декларация по образец – Приложение №2. 

 

ДА    
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НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

недопустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

недопустимост; 

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

V.6.  

Критерий за допустимост №6 

 

ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА: 

1. (Критерий съгласно Чл.6, ал.2, т.4 от ПМС №………..2021г.) - Кандидатът, 

получавал ли е помощ, обявена за незаконосъобразна и несъвместима с 

общия пазар или не е възстановил помощта, обявена за незаконосъобразна 

и несъвместима с общия пазар - ??? 

 

ИЗТОЧНИК НА ПРОВЕРКА:  

1. др. регистри 

2. Декларация по образец – Приложение №2. 

 

НАЧИН НА ОЦЕНКА:  

1. Оценителя поставя „ДА“, когато кандидата попада в критерия за 

недопустимост или когато се изисква допълнителна информация, 

документи, разяснение или др. действия; 

2. Оценителя поставя „НЕ“, когато кандидата не попада в критерия за 

недопустимост; 

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

ДА    

 

 

II. Методология за разпределение на наличния бюджет/стойността на схемата. 

 

Алгоритъмът за изчисляване на размера на помощта е на пропорционален принцип на 

разпределение на индивидуалната помощ за всеки един кандидат в контекста на разпределение на 

наличния бюджет/стойността на схемата (30 000 000 лв.) спрямо броя одобрени заявления и 

реализирания оборот без ДДС на всеки един кандидат за 2019 г. до усвояването на стойността на 

схемата, е както следва:  

1. ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ – изчислява се индивидуалната стойност на реализирания оборот за 2019г. 

само от допустимите кодове на схемата по КИД-2008 за всеки един от допуснатите кандидати. 

Индивидуалната стойност на реализирания оборот за 2019г. се изчислява както следва:  

1.1 Първо под-действие: извлича се информация от НСИ за декларираните от кандидатите проценти, 

с които участва съответния допустим по схемата КОД по КИД-2008г. в във формирането на стойността 
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отразена в КОД 15100 от приходната част на Отчета за приходите и разходите на предприятието (ОПР) 

за 2019г.; 

1.2 Второ под-действие: сумират се стойностите на процентите по намерени по първо под-действие; 

1.3 Трето под-действие: получената стойност от второ под-действие се умножава по стойността  

отразена в КОД 15100 от приходната част на Отчета за приходите и разходите на предприятието (ОПР) 

за 2019г., като получената стойност е стойността на реализирания оборот през 2019г. само и едниствено 

от допустимите кодове по КИД-2008г. за съответния кандидат. Реализирания оборот за 2019г. на ниво 

предприятие, тук ще се нарича ОБОРОТ. 

2. ВТОРО ДЕЙСТВИЕ - сумират се стойностите получени в трето под-действие от ПЪРВО 

ДЕЙСТВИЕ на всички допуснати кандидати (одобрени заявления, които съответстват на критериите за 

допустимост (съгласно Приложение Оценителен лист). Сумарният оборот тук се наименува ОБЩ 

ОБОРОТ,  и 

3. ТРЕТО ДЕЙСТВИЕ - определя се ОБОРОТА на всяко едно предприятие с какъв процент участва 

във формирането на ОБЩИЯ ОБОРОТ. За целта, ОБОРОТА се дели на ОБЩИЯ ОБОРОТ и се получава 

процента, с който ОБОРОТА участва във формирането на ОБЩИЯ ОБОРОТ. За целите на намаляването 

на грешките при определянето на процента се изчислява с точност до осемнадесетия знак след 

десетичната запетая (0,000000000000000000), и 

4. ЧЕТВЪРТО ДЕЙСТВИЕ - определения процент, с който индивидуалния ОБОРОТ на съответния 

кандидат участва във формирането на ОБЩИЯ ОБОРОТ се умножава по наличния бюджет  (30 000 

000лв.). След умножаването се получава стойността, която следва да получи кандидата, спрямо който е 

извършено индивидуалното изчисление и се нарича пропорционална стойност на ПЪРВО НИВО, и 

5. ПЕТО ДЕЙСТВИЕ - получената стойност от пропорционалното разпределение в описанието на 

ЧЕТВЪРТО ДЕЙСТВИЕ се сравнява с всеки един от определените максимални стойности, които 

помощта не може да надвишава, а именно:  

5.1 ПЪРВО СРАВНЕНИЕ (по отношение на максималния праг по т. 5.2.2 - Стойността на 20 на сто 

от реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат.) –  Стойността, получена в описанието 

на ЧЕТВЪРТО ДЕЙСТВИЕ се сравнява дали е по-голяма от стойността на 20 на сто от ОБОРОТА на 

кандидата (Източник за оборот – НСИ), като: 1-Когато стойността е под стойността на 20 на сто от 

ОБОРОТА на кандидата, то комисията възприема стойността, която е получена в описанието на 

ЧЕТВЪРТО ДЕЙСТВИЕ и спрямо нея се извършва ВТОРО СРАВНЕНИЕ, тъй като получената 

пропорционалната стойност е под настоящия максимален праг с който се съпоставя, или.  2-Когато се 

констатира, че е по-голяма от стойността на 20 на сто от ОБОРОТА на кандидата, то комисията 

възприема максималния праг, който е стойността, която е 20 на сто от ОБОРОТА на кандидата, като 

стойност, спрямо която се извършва ВТОРО СРАВНЕНИЕ, и  

5.2 ВТОРО СРАВНЕНИЕ (по отношение на максималния праг по т.5.2.3 - Стойността от 3 520 494,00 

лв. (1 800 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като всички използвани стойности трябва да 

бъдат в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси.) –  Стойността определена в 

ПЪРВОТО СРАВНЕНИЕ се сумира с всички получени помощи (държавни и минимални) на ниво група 

от кандидата и се сравнява дали е по-голяма от 3 520 494,00лв. (1 800 000 евро), като: 1-Когато 

стойността е под 3 520 494,00лв. (1 800 000 евро), то комисията възприема стойността, която е 

определена в ПЪРВО СРАВНЕНИЕ и спрямо нея се извършва ТРЕТО СРАВНЕНИЕ, тъй като 

стойността е под настоящия максимален праг с който се съпоставя, или,  2-Когато се констатира, че е 

по-голяма от 3 520 494,00лв. (1 800 000 евро), то комисията възприема максималния праг, който е 3 520 

494,00лв. (1 800 000 евро), като стойност, спрямо която се извършва ТРЕТО СРАВНЕНИЕ, и 

5.3 ТРЕТО СРАВНЕНИЕ (по отношение на максималния праг по т. т.5.2.4 - Стойността, която е 

отразена от кандидата в заявлението за подпомагане/електронния формуляр.) – Стойността, определена 
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в ВТОРО СРАВНЕНИЕ се сравнява дали е по-голяма от „Стойността, отразена от кандидата в 

заявлението за подпомагане/електронния формуляр“, като: 1-Когато стойността е под заявената 

„Стойността, отразена от кандидата в заявлението за подпомагане/електронния формуляр“, то 

комисията възприема стойността, която е определена в ВТОРО СРАВНЕНИЕ, тъй като стойността е под 

настоящия максимален праг с който се съпоставя и същата се наименува ИНДИВИДУАЛНА 

СТОЙНОСТ НА ПЪРВО НИВО от пропорционалното разпределение за кандидата, или.  2-Когато се 

констатира, че е по-голяма от „Стойността, която е отразена от кандидата в заявлението за 

подпомагане/електронния формуляр“, то комисията възприема максималния праг, който е „Стойността, 

отразена от кандидата в заявлението за подпомагане/електронния формуляр“, като стойността се 

наименува ИНДИВИДУАЛНА СТОЙНОСТ НА ПЪРВО НИВО от пропорционалното разпределение за 

кандидата.  

5.4 ШЕСТО СРАВНЕНИЕ – ИНДИВИДУАЛНА СТОЙНОСТ НА ПЪРВО НИВО от 

пропорционалното разпределение за кандидата се сравнява със стойността, получена в описанието на 

ЧЕТВЪРТО ДЕЙСТВИЕ, като: 1-Когато ИНДИВИДУАЛНА СТОЙНОСТ НА ПЪРВО НИВО е под 

стойността получена в описанието на ЧЕТВЪРТО ДЕЙСТВИЕ се получава разликата/остатъка и същата 

се отделя за определяне на ИНДИВИДУАЛНА СТОЙНОСТ НА ВТОРО НИВО от пропорционалното 

разпределение за кандидатите, а кандидата от който е получена разликата/остатъка не се допуска до 

ВТОРО НИВО на пропорционално разпределение, тъй като е достигнал някой от праговете, определящи 

максималния размер на помощта, или 2-Когато стойността е равна на стойността, получена в описанието 

на ЧЕТВЪРТО ДЕЙСТВИЕ, тоест не се получава разликата/остатъка, се възприема, че кандидата не е 

достигнал нито един от праговете определящи максималния размер и същия се допуска до ВТОРО 

НИВО на пропорционално разпределение - определяне на ИНДИВИДУАЛНА СТОЙНОСТ НА ВТОРО 

НИВО от пропорционалното разпределение за кандидатите. 

6. ШЕСТО ДЕЙСТВИЕ - сумират се всички остатъци от ИНДИВИДУАЛНА СТОЙНОСТ НА 

ПЪРВО НИВО от пропорционалното разпределение за кандидатите, като новообразуваната сума се 

наименува ОСТАТЪЧНА СУМА от ПЪРВО НИВО НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, и 

7. СЕДМО ДЕЙСТВИЕ - действията от ПЪРВО до ШЕСТО включително се повтарят, но вече не 

по отношение на стойността на схемата (30 000 000лв.), а по отношение на ОСТАТЪЧНА СУМА от 

ПЪРВО НИВО НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ново разпределяне, като добавена стойност на всички 

кандидати за които нямат остатъци по пропорционална стойност на ПЪРВО НИВО. Новото 

разпределение се наименува ИНДИВИДУАЛНА СТОЙНОСТ НА ВТОРО НИВО от пропорционалното 

разпределение за кандидатите. След констатиране на остатъчна сума от пропорционална стойност на 

ВТОРО НИВО, то действията отново се повтарят за пропорционална стойност на ТРЕТО НИВО и така 

докато остатъчната сума от всяко предходно ниво на пропорционалната стойност се усвои се повтарят 

всички действия. По този начин се обезпечава текста „разпределят пропорционално до тяхното 

усвояване“ по отношение на стойността на схемата (30 000 000лв.) при спазване на индивидуалните 

допустими максимални прагове, към всеки един от кандидатите.  

 

В случай че, определеният размер на помощта е по-малък от заявената стойност от кандидата в 

заявлението за подпомагане/електронния формуляр и предвид резултатите от пропорционалното 

разпределение на наличния по схемата финансов ресурс, МТ ще извърши служебна корекция в бюджета, 

като в него ще запише новоопределената стойност на помощта. 


