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Дата на разясненията от УО:31 декември 2018 г.
8.

19.12.2018 г.

Здравейте,
По процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“,
Въпросът е:

Моля, запознайте се с Приложение Е „Бизнес план“, където подробно е посочено
данните от кои редове (със съответните кодове) следва да попълните.
Цитираните от Вас кодове не са източник на информация при оценката по нито
един от критериите, посочени в Приложение И „Критерии и методология за
оценка на проектни предложения“ и в тази връзка не следва да бъдат попълвани.

В разходната част на ОПР, код на реда 10500-други разходи и код на реда
11000-финансови разходи, така също и от приходната част, код на реда
15400-други приходи, къде да се запишат в Бизнес плана-Счетоводни отчети
2015-2017?
С уважение,

9.

19.12.2018 г.

Подател: Виктор Георгиев
Ел. поща: vkg87@abv.bg
Здравейте!
Моля за допълнителна информация относно писмата от първи доставчик в
случаите на по-специфична организация на търговска/дистрибуторска
дейност, в резултат на която продуктите на даден производител се предлагат
на територията на България чрез официални представители/оторизирани
дистрибутори/оторизирани партньори, които нямат право на продажба на
краен клиент.
Оторизационен документ, издаден от официален представител към
партньор/дистрибутор, който ще е издател на офертата, достатъчен ли ще
бъде или ще се изисква и документ/търговско споразумение от
производителя към съответния официален представител??
2. При проверка на данните, формиращи
Претеглен коефициент на
разходите за данъци спрямо реализираните приходи, ще се приемат ли и
копия на годишни данъчни декларации, в случай че в счетоводните отчети
на предприятията Разходите за данъци от печалба и Други данъци,
алтернативни на корпоративния данък, не са отразени в ОПР за съответната

1. Както е посочено в Условията за кандидатстване, раздел 14.1 „Допустими
разходи“,
в
случаите
на
по-специфична
организация
на
търговска/дистрибуторска дейност, в резултат на която продуктите на даден
производител се предлагат на територията на България чрез официални
представители/оторизирани дистрибутори/оторизирани партньори, които нямат
право на продажба на краен клиент, това, което кандидатите следва да
представят е оторизиращ документ или договор за търговско представителство,
издаден
от
тези
официални
представители/оторизирани
дистрибутори/оторизирани партньори.
В Условията за кандидатстване също така е посочено, че „За да удостоверят, че
представените от тях оферти за дълготрайни активи отговарят на
изискването да са от производител или първи доставчик, кандидатите по
процедурата следва да декларират обстоятелствата в Декларацията, че
кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за
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година?
Благодаря Ви предварително!
Поздрави,

изпълнение (Приложение Б)“.

Подател: mai4inka@abv.bg
Ел. поща: М.Цветанова

На база посоченото, съблюдаване достоверността на документите, касаещи
изискването за първи доставчик/производител се осигурява, от една страна, чрез
декларираното от кандидата в Декларацията съгласно Приложение Б към
Условията за кандидатстване, а от друга, чрез документите, които се изискват в
тази връзка съгласно Условията за кандидатстване и посочени по-горе, като тези
документи също следва да бъдат пописани от лице с представителна власт по
отношение на производителя и/или първия доставчик.
Следва да се има предвид, че кандидатите, както и лицата предоставили и
подписали посочените документи носят наказателна отговорност, в случай на
установени неверно декларирани данни.
Не на последно място следва да се има предвид, че в случай на нужда от
допълнителна информация относно преценката по даден критерий и/или
изискване, заложено в Условията за кандидатстване, Оценителната комисия
може да поиска допълнителни разяснения и/или документи от кандидатите.
2. Съгласно посоченото в Приложение И източник на проверка по критерий
„Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи
(2015 г., 2016 г. и 2017 г.)“ е Отчета за приходите и разходите за 2015 г., 2016 г. и
2017 г. В Условията за кандидиатстване е посочено, че Отчетът за приходите и
разходите, който се изисква за съответната година, е част от Годишния отчет за
дейността на кандидата като същият следва да бъде заверен от НСИ. В тази
връзка посочените от Вас годишни данъчни декларации няма да бъдат взети
предвид.

10.

19.12.2018 г.

Въпрос 1
Баща и син притежават две независими предприятия - юридически лица.
Бащата притежава предприятие А
Синът притежава предприятие Б
Възможно ли е двете предприятия да изпълнят два независими проекта, ако
бъдат избрани за изпълнители?

Условията за кандидатстване не поставят ограничение по отношение на това две
независими предприятия да подадат и в последствие, в случай на одобрение, да
изпълняват проектните си предложения по настоящата процедура.
Обръщаме внимание, че информацията в запитването Ви не е достатъчна, за да се
ангажира Управляващия орган с конкретно становище относно допустимостта на
двете конкретни предприятия.
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Въпрос 2

Следва да имате предвид, че в случай че по настоящата процедура бъдат
подадени проектни предложения от няколко свързани предприятия,
осъществяващи сходна дейност, административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ може да бъде сключен само с едно от тези
предприятия. При установено наличие на посоченото обстоятелство, ще бъде
издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на
всяко проектно предложение от списъка с одобрени за финансиране проектни
предложения, класирано след първото такова, което също е включено в списъка с
одобрени за финансиране проектни предложения/списъка с резервни проектни
предложения. Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал.
4 - 8 от Закона за малките и средните предприятия. Под сходна дейност следва да
се разбира основна икономическа дейност, попадаща в същия клас
(четирицифрен код) съгласно Класификация на икономическите дейности - КИД2008 (Приложение Л).

Подател: Христо Симеонов
Ел. поща: xsconsult.eu@gmail.com

11.

20.12.2018 г.

Здравейте!
По процедурата имаме следните въпроси:
1. По отношение пълномощното за подаване с КЕП
В Условията за кандидатстване не е изрично посочено, че това пълномощно
трябва да е нотариално заверено. Моля да уточните дали е възможно да се
използва пълномощно, отговарящо на всички останали изисквания, което да
не е нотариално заверено?
Дали е възможно КЕП-ът, по отношение на който е издадено пълномощното
за кандидатстване, да е с автор упълномощеното лице /различно от
официалния представител на кандидата/ и титуляр - предприятието
кандидат?
2. По отношение на допустимите инвестиции:
Предприятие ще кандидатства за субсидия в режим "де минимис"
Основната инвестиция е машина, с която ще се повиши производственият
капацитет.
Предприятието обаче има собствена ремонтна работилница. Тя поддържа
основните машини, но същевременно и изработва матрици и други детайли,
свързани с повишаване на качеството на продуктите.

1. Проектните предложения по настоящата процедура се подават електронно чрез
ИСУН 2020 като се подписват с валиден КЕП към датата на кандидатстване от
лице с право да представлява кандидата или упълномощено от него лице. В
първия случай КЕП може да бъде с титуляр и автор - физическото лице, което е
официален представител на кандидата или с титуляр юридическото лицекандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния
представител на предприятието-кандидат. Във втория случай КЕП следва да бъде
с титуляр и автор упълномощеното физическо лице, а в случай на
упълномощаване на юридическо лице – КЕП следва да бъде с титуляр
упълномощеното юридическо лице и автор – официалният представляващ на
упълномощеното юридическо лице.
В случаите, когато проектното предложение по настоящата процедура ще се
подава чрез ИСУН 2020 от упълномощено физическо лице с валиден КЕП към
датата на кандидатстване с автор упълномощено физическо лице (различно от
официалния представител на кандидата) и титуляр – самото предприятиекандидат, то представеното пълномощно следва да отговаря на съответните
изисквания при упълномощаване, посочени в т. 23 от Условията за
кандидатстване. От текста на пълномощното следва да става ясно в качеството си
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Възможно ли е да закупи и машини за ремонтната работилница - стругове,
фрези?
А възможно ли е да закупи матрици за изработване на продуктите?
Уточтняваме, че конкретните матрици са форми за обработване на детайлите
и не представляват част от друго оборудване. В хода на производствения
процес те не влизат нито в механична, нито в електрическа свързаност с
други машини или оборудване. Производителността им зависи единствено
от тяхната конструкция, материал и качество на изработка.

на какъв в предприятието-кандидат съответното физическо лице се
упълномощава
да подаде проектното предложение с КЕП с титуляр
предприятието-кандидат и автор - съответното физическо лице (посочва се
длъжността на лицето, напр. прокурист, главен счетоводител, юрисконсулт и
т.н.).

Поздрави,
Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

При упълномощаване, в т. 12 от Формуляра за кандидатстване следва да бъде
представено и пълномощно, подписано на хартия от официалния представител на
кандидата и сканирано, т.е. от упълномощителя, а в случай че кандидатът се
представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва на
хартия от всички от тях, сканира се и се прикачва в ИСУН 2020. От
пълномощното следва да е видно, че лицето пълномощник е било упълномощено
да представлява кандидата към датата на кандидатстване. От текста на
пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват
кандидата упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното
предложение с КЕП. Оригиналът на пълномощното се представя на етап
сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ (в случай че до такъв се стигне).
Допълнително, Условията за кандидатстване по настоящата процедура не
поставят изискване пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП
да бъде нотариално заварено. Няма изрично изискване и за подписване на
пълномощното с КЕП.
2. Допустими по процедурата са разходи за придобиване на машини,
съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
(ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
За да са допустими са финансиране горепосочените разходите следва да водят до
подобряване на производствения капацитет на кандидата. Отговорност на
кандидата е да представи и аргументира нужната информация, свързана с
преценка допустимостта на даден актив.
Допълнително, в случай че в резултат на извършването на даден разход ще бъдат
осъществени допустима (съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване) и
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недопустима дейност (съгласно т. 13.2 от Условията за кандидатстване) или
дейност, която се осъществява в недопустими сектори съгласно т. 11.2 на
Условията за кандидатстване, то този разход ще бъде изцяло премахнат от
бюджета на съответното проектно предложение.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на
даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с
цялата необходима информация относно проектното предложение.

12.

20.12.2018 г.

Уважаеми експерти,
във връзка с обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040
„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“ моля за отговор на следните въпроси: Считат ли се за
допустими разходите за закупуване, монтаж и инсталация на съоръжения,
които представляват вътрешно - заводски транспорт, като мотокари,
електрокари, газокари и др., както и пречиствателни станции, които са
необходими за производствения процес и водят до подобряване на
производствения капацитет на предприятията ?
Благодаря предварително за точния отговор.
-Поздрави,
Подател: Любена Димитрова
Ел. поща: lubenageorgieva@gmail.com

Допустими по процедурата са разходи за придобиване на машини, съоръжения,
оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА),
необходими за изпълнението на проекта.
За да са допустими са финансиране горепосочените разходите следва да водят до
подобряване на производствения капацитет на кандидата.
Допълнително, съгласно Условията за кандидатстване недопустими по
процедурата са дейности, свързани със закупуване или наемане на транспортни
средства и съоръжения. Независимо от това съгласно Приложение Н, където е
дадено определение за транспортни средства, изрично е посочено, че за целите
на настоящата процедура не представляват транспортни средства машини и
съоръжения, които се придвижват само на територията на предприятието или се
използват за вътрешно технологичен транспорт, при условие, че не се
придвижват по пътищата, т.е. те не трябва да бъдат регистрирани по Закона за
движението по пътищата.
Обръщаме внимание също така, че разходите за доставка, монтаж, инсталиране,
изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения
следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи, посочени в
бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). В случай че са
посочени в отделни редове в бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати
от бюджет
По отношение на пречиствателните станции, за да може да прецените тяхната
допустимост следва, от една страна, да съобразите доколко същите попадат в
допустимите категории разходи, а от друга, доколко същите имат пряко

5

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО
отношение към подобряване на производствения капацитет на кандидата.

13.

20.12.2018 г.

Здравейте,

1. и 2. Моля, запознайте се разяснението на УО, дадено на въпрос № 6.

Във връзка с процедура „Подобряване на производствения капацитет в
малките и средни предприятия“ имам следните въпроси:

3. Условията за кандидатстване не поставят изискване по отношение на това към
коя дата да бъде осъществена заверката от НСИ.

1. Моля за пояснение относно начина на изчисляване на финансова корекция
според Приложение 2, т. 6 ПМС № 57 от 28 март 2017 г., и бизнес плана.
При заложени минимални стойности по критерии за оценка за максимален
брой точки:
- Индикатор 1 „Нарастване на производителността“ – 15%
- Индикатор 2 „Изменение на средните генерирани приходи от износ“ - 25%
- Индикатор 3 „Нарастване на нетните приходи от продажби“ - 30%,
и прогнозирани в бизнес плана:
- Индикатор 1 „Нарастване на производителността“ – 20%
- Индикатор 2 „Изменение на средните генерирани приходи от износ“ - 30%
- Индикатор 3 „Нарастване на нетните приходи от продажби“ - 35%,
кои стойности ще бъдат използвани за изчисление на евентуална финансова
корекция след година N+2 – минималните по критерии за оценка или
прогнозираните в бизнес плана?
2. Моля за потвърждение за начина на изчисляване на финансова корекция
според Приложение 2, т. 6 ПМС № 57 от 28 март 2017 г., при следния
случай:
При прогнозни стойности:
- Индикатор 1 „Нарастване на производителността“ – 15%
- Индикатор 2 „Изменение на средните генерирани приходи от износ“ - 25%
- Индикатор 3 „Нарастване на нетните приходи от продажби“ - 30%
Реално постигнати след година N+2 са:
- Индикатор 1 „Нарастване на производителността“ – 15%

6

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

- Индикатор 2 „Изменение на средните генерирани приходи от износ“ - 25%
- Индикатор 3 „Нарастване на нетните приходи от продажби“ - 0%
Финансовата корекция ще бъде изчислена по следния начин:
- Индикатор 1 „Нарастване на производителността“ – изпълнен на 100%
- Индикатор 2 „Изменение на средните генерирани приходи от износ“ изпълнен на 100%
- Индикатор 3 „Нарастване на нетните приходи от продажби“ - изпълнен на
0%
(Индикатор 1 + Индикатор 2 + Индикатор 3) / 3 = (100+100+0) / 3 = 66,66 %
изпълнение, следователно според Приложение 2, т. 6 ПМС № 57 от 28 март
2017 г., наложената финансова корекция ще бъде равна на 15 на сто от
размера на БФП.
3. Във връзка с т. 24 „Списък на документите, които се подават на етап
кандидатстване“ от Условията за кандидатстване, и по-конкретно относно
изискването за това счетоводните документи да бъдат заверени от НСИ,
имам следния въпрос: При заверяване на счетоводните документи за 2017 г.,
от страна на НСИ поставят печат, както и дата, към която е извършена
заверката. Допустими ли е счетоводните документи да са заверени към дата
в периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.?
Благодаря предварително!
Поздрави,

14.

20.12.2018 г.

Подател: Тереза Преславска
Ел. поща: tpreslavska@epconsulting.bg
Здравейте!
В Насоките за кандидатстване относно пълномощното за подаване на
проектни предложения пише:
"От пълномощното следва да е видно, че лицето е било упълномощено да
представлява кандидата към датата на кандидатстване".

От пълномощното следва да е видно, че лицето пълномощник е било
упълномощено да представлява кандидата към датата на кандидатстване, т.е
упълномощаването е в сила и към момента на подаване на проектното
предложение.
Допълнително, от текста на пълномощното следва да става ясно, че
лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощават
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Бихте ли уточнили какво точно държите да съдържа пълномощното за
подаване на проектни предложения по схемата като информация. От това, че
пълномощното е издадено непосредствено преди дата на подаване на
проектното предложение, не става ли ясно, че се отнася и за датата на
кандидатстване?

пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение по настоящата
процедура с КЕП.

Благодаря Ви!

15.

20.12.2018 г.

Подател: Мая Цветанова
Ел. поща: mai4inka@abv.bg
Здравейте!
Във връзка с отворената процедура за набиране на проектни предложения
„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“, бих желал да задам два въпроса:

2. Допустими по настоящата процедура са разходи за придобиване на машини,
съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
(ДМА) и дълготрайни нематериални активи (специализиран софтуер, вкл. за
неговото разработване), необходими за изпълнението на проекта.

1) Допустимо ли е закупуването на ДМА от тип "газокар"?
2) Допустимо ли е закупуването на ДМА "Сушилня за дървен материал“,
предвид това, че съоръжението се състои освен от техниката, която изсушава
материала, и от малко помещение, което в комбинация с останалата техника
образува крайния актив „Сушилня за дървен материал“?

В тази връзка следва да прецените доколко описаната от Вас сушилня отговаря
на изискването за машина, съоръжение и оборудване под формата на ДМА или
не.

Поздрави,
Подател: Александър Стоянов Стоянов
Ел. поща: aleksandurstoyanov9696@gmail.com
16.

20.12.2018 г.

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 12.

Здравейте!
В случай че предприятие ще кандидатства с проект при условията на режим
„de minimis”, и двете приложения към Декларация за държавни помощи се
попълват или само приложението за получени минимални помощи?
Благодаря Ви!
Подател: Мая Цветанова

Допълнително, моля да се запознаете с изрично изброените в раздел 11.1
„Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване
недопустими производства, попадащи в код С16.29, както и с недопустимостта
на кандидатите, съгласно демаркацията с Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020, посочена в раздел 11.2. „Критерии за недопустимост на
кандидатите“ от същите Условия.
В Декларация за държавни помощи Приложение Г и свързаните с нея
Приложения 1 или Приложение 2 се попълват данните за получените до момента
държавни/минимални помощи, като държавната помощ се счита за получена от
момента на сключване на договора за нейното предоставяне.
В случай че след подаване на проектното предложение настъпи промяна по
отношение на получената държавна/минимална помощ, кандидатът следва да
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Ел. поща: mai4inka@abv.bg

уведоми писмено УО в срок от 5 работни дни.
Допълнително, в рамките на Приложение Г, с текстове в червено, е пояснено в
кой случай кое приложение следва да бъде попълнено от кандидата.
Ако предприятието ще кандидатства по режим “de minimis“ същото има
ангажимент да попълни освен Приложение Г и Приложение 2 към нея.

17.

20.12.2018 г.

Уважаеми дами/господа,
имам следния въпрос по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Обмислям да
предприема кандидатстване по горе посочената схема BG16RFOP002-2.040
„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“ за закупуване на производствен актив. Активът преставлява в
същността си система, състояща се от хардуер и софтуер, интегрирани
неделимо в нея. Активът представлява, ще бъде закупен, третиран,
заприходен и амортизиран като Дълготраен материален актив. В този случай
за него ще бъде ли приложим лимита по точка 14.2. Допустими разходи, 2)
Разходи за придобиване на специализиран софтуер(до 200 000 лв.) от
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедурата( във връзка с това, че
активът се състои от софтуер и хардуер)?
С уважение,
Подател: Иван Петромиров
Ел. поща: ivanpetromirov@mail.com

В случай че посочената в запитването Ви „система“ представлява един актив,
който се състои от хардуер и софтуер към него, без който хардуерът не може
да функционира, разходът може да бъде посочен към допустимите по
процедурата разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване,
представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за
изпълнението на проекта, за които в условията за кандидатстване не е заложено
финансово ограничение. Допълнително, за да може посоченият от Вас актив да
се отнесе само към раздел ДМА на бюджета на проекта, следва в офертата
представена за него към проектното предложение софтуерът да не е остойностен
самостоятелно.
Ограничението от 200 000 лева е приложимо по отношение на разходите за
придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване),
представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за
изпълнението на проект.
Обръщаме внимание обаче, че когато софтуерът и хардуерът представляват два
отделни актива, които могат да работят самостоятелно и обичайно са предмет на
отделна продажба, същите следва да бъдат посочени отделно в бюджета на
проекта и тогава по отношение на софтуера следва да бъде спазено
горепосоченото ограничение.
Допълнително, недопустими по процедурата са разходите за придобиване на
софтуер за административни нужди на предприятието, базирани на ИКТ системи
и приложения за управление на бизнеса като ERP системи, CRM системи,
(MOM/MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ
системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията,
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както и такива, които не са пряко свързани с постигане на целите на процедурата.

18.

21.12.2018 г.

Уважаеми дами и господа,

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 16.

Във връзка с попълване на Декларацията за държавни/минимални помощи и
предвид, че комбинирането на двата режима на помощ в рамките на едно
проектно предложение е недопустимо, моля потвърдете:
1. в случай, че проектът е под режим „регионална инвестиционна помощ“, не
се попълва Приложение 2 (то е неприложимо), а само Приложение 1, което
следва да отразява всички получени държавни/минимални помощи.
Приложение 1 съдържа необходима информация, която се взима предвид
при преценка дали проектът отговаря на условията и праговете за
регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014.
2. в случай, че проектът е под режим „de minimis“, се попълва само
Приложение 2, което следва да отразява всички получени минимални
помощи. Приложение 2 съдържа необходима информация, която се взима
предвид при преценка дали проектът отговаря на условията и праговете за
минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
3. не съществува хипотеза, при която ще се изискват попълнени и двете
приложения към Декларацията за държавни/минимални помощи, както на
етап кандидатстване, така и на етап сключване на договор за безвъзмездна
финансова помощ.
Благодаря предварително за Вашия отговор.
С уважение,

19.

21.12.2018 г.

Подател: Десислава Петрова
Ел. поща: d.petrova@addproekti.com
Уважаеми дами и господа,
Във връзка със стартиралата процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване

Обръщаме внимание, че отговорите на въпроси не могат да съдържат становище
относно качеството и допустимостта на дадено проектното предложение.
Съгласно Условията за кандидатстване при проекти, които ще се изпълняват при
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на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ моля за
Вашето експертно становище относно следния казус:

условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, кандидатите не могат
да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в
случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС)
№ 651/2014 и по-конкретно, ако са предприятия в затруднено положение
съгласно посоченото в раздел 11.2, подточка 3), буква Б2 от същите Условия.

Акционерно дружество категория „средно предприятие“ с допустим код на
икономическата дейност отчита за последните три приключени финансови
години (2015, 2016 и 2017г.) следните показатели (в хил. лева):
2015

2016

2017

III „Резерв от последващи оценки“,

20950.00

14539.00

14539.00

IV „Резерви“
V „Натрупана печалба (загуба) от
минали години“

0. 0

2364.00

2364.00

-20564.00 -19218.00 -26534.00

VI „Текуща печалба (загуба)“

-2931.00

-7316.00

Общо:

-2545.00

-9631.00 -11774.00

Записан капитал

1200.00

1200.00

1200.00

Премии от емисии

0. 0

0.00

0.00

-2143.00

Съгласно т. 11.2. „Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Условията
за кандидатстване едно предприятие ще бъде считано за предприятие
в затруднено положение, когато сумата на т. III „Резерв от последващи
оценки“, IV „Резерви“, V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и
VI „Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите,
описани в Счетоводния баланс на съответното предприятие е отрицателна
стойност, която надвишава 50 % от сумата на т. I „Записан капитал“ и II
„Премии от емисии“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в
Счетоводния баланс .

Кандидатите следва да имат предвид, че проверката относно затрудненото
положение на етап оценка на проектното предложение се прави въз основа на
декларираното от страна на кандидата в рамките на Декларацията за
държавни/минимални помощи. В тази връзка при попълване на Декларацията за
държавни/минимални помощи в частта, касасеша затрудненото положение,
кандидатът следва да се съобрази с данните за последната приключена
финансова година.
Както е посочено в т.11.2 от Условията за кандидатстване изискванията по
отношение на предприятие в затруднение се прилагат и на равнище група – както
за предприятието-кандидат, така и за предприятията, с които то формира група
предприятия като кандидатът носи наказателна отговорност, в случай на
установени неверно декларирани данни.
Следва да имате предвид, че съгласно Условията за кандидиатстване за
обстоятелства, за които след датата на кандидатстване е настъпила промяна,
декларацията, в която тези обстоятелства се декларират, се представя подписана
отново и на етап договаряне на хартия в оригинал.
Преди сключване на административен договор за безвъзмездна финансова
помощ се извършва проверка по съшество на кандидата и лицата, с които
същите са свързани, формирайки група относно затрудненото положение.

С оглед на горе представената информация, моля да уточните следното:
Начина на изчисление по отношение сбора на компонентите на
собствения капитал: всяка една от трите години поотделно ли се взима
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предвид или средноаритметичната стойност?
2018г. ще бъде ли взета предвид за изчисленията, тъй като се очаква сборът
от компонентите на собствения капитал (най-вече натрупаната загуба) да
бъде вече положително число в годишния финансов отчет?
Моля за категорично становище дали посоченото Дружество би било
допустим кандидат по процедурата.
Благодарим предварително!

20.

21.12.2018 г.

Ел. поща: evroprogrami@abv.bg
Здравейте,

Управляващият орган ще извърши проверка за наличие на неточности в Бизнес
плана (Приложение Е) и в случай на установени такива, ще бъдат предприети
необходимите действия за отстраняването им.

Относно
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

„ИНОВАЦИИ

И

·
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в
малките и средни предприятия“
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”
1.ИНДИКАТОР III-2
Съгласно Приложение И
КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ЗА

ОЦЕНКА

НА

ПРОЕКТНИ

Нарастване на нетните приходи от продажби/заявена общата стойност на
проекта е: [(Средната стойност на нетните приходи от продажби от
вътрешен пазар и износ за разглеждания прогнозен период минус
претеглената стойност на нетните приходи от продажби за 2015, 2016 и 2017
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г.) делено на заявените общо допустими разходи по проекта в хиляди лева]
умножено по 100.
Съгласно Прогнозен ПП от Приложение Е Бизнес план
Нарастване на нетните приходи от продажби/заявена общата стойност на
проекта е: [(Средната стойност на нетните приходи от продажби от
вътрешен пазар и износ за разглеждания прогнозен период минус
претеглената стойност на нетните приходи от продажби за 2015, 2016 и 2017
г.) делено на претеглената стойност на нетните приходи от продажби 20152017] умножено по 100.
2. ИНДИКАТОР III-4
Същото разминаване има и при определяне на
Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на
инвестицията по проекта
ВЪПРОС: кой е правилния подход?
Честита Коледа и Успешна Нова Година!)
Поздрави!

21.

22.12.2018 г.

Подател: Драган Драганов
Ел. поща: d@deis.bg
Здравейте,
имам конкретни въпроси по схема
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките
и средни предприятия“
Въпрос 1
Има ли промяна в начина на изчисления на средносписъчният брой на
персонала. До сега беше изчисляван по следният начин
редове от отчета за труда

1. За целите на извършване на оценката по критерий II. 3 „Нарастване на
производителността на предприятието“ предвид се вземат само данните от ред
„Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно
работно време)“ (код 1000) от Отчета за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд за съответната година.
По отношение на изчисляването на средносписъчния брой на персонала за
целите на определяне на категорията на предприятията по смисъла на чл. 3-4 от
ЗМСП (микро, малко или средно предприятие) взема се предвид сбора от
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1. 1001 - лица без тези по майчинство
2. 1400 - наети лица за контрол
3. 1600 работещи собтсвеници

стойностите по код 1001, 1400 и 1600 от Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд за съответната година на кандидата и
съответно, ако е приложимо, на свързаните предприятия и/или на предприятиятапартньори.

По гороеписаният начин се изчилсяваше до сега.
В настоящата процедура забелязваме, че в бизнес плана при вземане на
средносписъчният брой на персонала се ползва и цитира само код хиляда(
1000 наети лица на трудово и служебно правоотношение) от отчета за труда
и работната заплата
Това само за целите на бизнес плана ли е, ако е така моля дайте категорично
становище с КОНКРЕТЕН пример как се изчислява средносписъчният брой
на персонала и има ли промяна в начина на изчилсение .
Въпрос 2 - Ако оценителната комисия не приеме приложеният документ
удостоверяващ спаването на условието да има към приложената оферта
документ доказващ, че е от първи доставчик или от производител то този
документ на етап оценка на проекта ще бъде ли изискан допълнително. В
насоките за кандидатсване не е посочено еднозначно дали този документ ще
бъде изискван при неговата липса.
С уважение,

22.

23.12.2018 г.

Подател: Диньо Динев
Ел. поща: milkotronik@abv.bg
Здравейте,
Бих искал да задам въпрос по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване
на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. В
условията за кандидатстване по процедурата е записано, че е недопустимо
закупуването или наемането на транспортни средства и съоръжения
съгласно дефиницията в приложение Н към условията за кандидатстване. От
друга страна, в приложение Н е записано че за целите на настоящата
процедура не представляват транспортни средства машини и съоръжения,
които се придвижват само на територията на предприятието или се
използват за вътрешно технологичен транспорт, при условие, че не се
придвижват по пътищата.

2. В т. 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от
Условията за кандидатстване изрично е посочено, че ако при проверката на
изискуемите документи бъде установена липса на документи и/или друга
нередовност, Оценителната комисия ще изпраща до кандидатите уведомление за
установените нередовности посредством ИСУН 2020. Посоченото не е
приложимо единствено за документите по букви ж/ и з/ от т. 24. Уведомление за
непредставен документ няма да бъде изпращан за документа по буква м/ от т. 24
в случаите, когато същият не е посочен в т. 11 и не е прикачен в т. 12 от
Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.
Допълнително, в т. 14.1 „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за
кандидатстване е посочено, че в случаите, в които кандидатът (и след
допълнително изискване) не е представил документите, удостоверяващи, че
представените от кандидатите оферти за дълготрайни активи отговарят на
изискването да са от производител или първи доставчик, съответният разход, за
който се отнасят, ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от
Оценителната комисия на етап техническа и финансова оценка.
Както е посочено в т. 14.3 от Условията за кандидатстване, разходите за
закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения (съгласно
дефиницията, представена в Приложение Н) са недопустими, като за целите на
настоящата процедура не представляват транспортни средства машини и
съоръжения, които се придвижват само на територията на предприятието или се
използват за вътрешно технологичен транспорт, при условие, че не се
придвижват по пътищата. Доколкото от информацията, представена във
Формуляра за кандидатстване е видно, че челният товарач отговаря на
посочените условия, а именно: да се придвижва само на територията на
предприятието или да се използва за вътрешно технологичен транспорт, като не
се придвижва по пътищата, то разходите за закупуването му ще се считат за

14

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Конкретният ми въпрос е следният:

допустими, в случай че отговарят на всички останали критерии за допустимост
на разходите по процедурата.

Допустимо ли е закупуването по процедурата на челен товарач, който ще
бъде използван за товаро-разтоварна дейност в границите на предприятието?
Предварително благодаря!
Подател: Илко Груев
Ел. поща: igruev@gmail.com
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