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� Констатиран проблем/неразбиране от страна на кандидата

1. Непредставяне на всички необходими справки и отчети към съответните
документи, чиято липса е изрично условие за отстраняване (ГОД);

2. Представяне на невярна информация по отношение на декларираните
обстоятелства в Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (не са
декларирани свързани предприятия или предприятия партньори).

� Промени, които обмисляме да направим

1. Точно и ясно указване на изискуемите документи, които е
необходимо да бъдат представени за извършване на оценителния
процес;

2. Опростяване на информацията, подавана в Декларацията за МСП;  
издаване на указания за попълването й; предвиждане на възможност
кандидатът да не бъде отхвърлян, в случаите, в които погрешно
подадената от кандидата информация не променя категорията
предприятие.
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�Констатиран проблем/неразбиране от страна на кандидата

1. Представяне на невярна информация по отношение на декларираните
обстоятелства в Декларацията за държавни помощи (не се декларират
всички получени такива от страна на кандидата).

�Промени, които обмисляме да направим

1. Отпадане на изискването за представяне от кандидата на
Декларация за получена минимална помощ като за метка на това да
се извършва служебна проверка в регистъра на минималните
помощи; 

2. В случаите на държавни помощи да отпадне наказателната
отговорност при погрешно декларирана от кандидата информация, 
като се даде възможност на кандидата да представи коректната
информация. 
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� Констатиран проблем/неразбиране от страна на кандидата

1. Неправилно заявяване от кандидата на интензитет на безвъзмездна
финансова помощ, който не отговаря на максимално допустимия
съгласно Насоките за кандидатстване процент;

2. Погрешно изчислен от кандидата процент на съфинансиране от ОП, 
което води до несъответствие между стойността на заявената
безвъзмездна помощ;

3. Заявяване на по-висок размер на разходи, за които са поставени
процентни ограничения в Насоките за кандидатстване.

� Промени, които обмисляме да направим

1. В случай на рпогрешно изчисляване от кандидата на интензитета на
безвъзмездна помощ да бъде извършвана служебна корекция; 

2. В случаите на констатирани аритметични грешки и/или
несъответствия между суми и проценти, служебно да бъде прилагана
корекция на бюджетите, 

3. По-конкретно да бъдат разписани изискванията, обвързани с отделни
бюджетни пера, за които са зададени определени ограничения -
процентни или стойностни.
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� Констатиран проблем/неразбиране от страна на кандидата

1. Непредставяне от кандидата на документи, доказващи наличието на
квалификация и професионален опит на ръководния персонал и на
служителите на кандидата;

2. Непредставяне или представяне след срока от кандидата на
допълнително изисканите документи и разяснения, поискани от
Оценителните комисии.

� Промени, които обмисляме да направим

1. Изрично указване в Насоките за кандидастване на документите, чрез
които се доказва наличието на квалификация и професионален опит;

2. Използване на всякакви форми за осъществяване на контакт с
кандидатите, за да им предаде искането за предоставяне на
допълнителна информация.


