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Дата на разясненията от УО: 01.08.2016 г. 

101.  21.07.2016 г. Здравейте, 

Ние сме производители на екологична течност за пожарогасители. 

Можем ли да кандидатстваме по Процедурата за постигане на 

съответствие с Регламент (EО) No 1907/2006 на Европейския 

Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества., 

който влезе в сила на 1 юни 2007, и ако да - по коя допустима дейност 

и какво трябва да имаме предвид? 

Благодарим ви за помощта! 

 

Подател: Tsarina Stefanova  

Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com 

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 89. 

102.  21.07.2016 г. Уважаеми господа, 

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“ 

 

Моля за разяснение имаме вече одобрена помощ (със сключен 

договор) по програма BG16RFOP002-2.001 – Подобряване на 

производствения капацитет в МСП. Размерът на безвъзмездната 

помощ е 214290 лв по тази програма. 

 

Следва ли да се прилагат правилата за помощ “de minimis” по 

отношение на двете програми и следва ли общия бюджет на вече 

одобрената помощ и на тази по настоящата процедура да не надхвърля 

200 000 евро? Или кандидатурата по настоящата процедура 

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж 

на МСП“ може да бъде до 200 000 евро? 

 

Поздрави, 

 

Подател: Gavrail Milushev  

Единственият приложим режим на помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е регионална инвестиционна 

помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 

юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с 

вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 

187/26.06.2014). Помощта, предоставена по режим „регионална инвестиционна 

помощ“, не се натрупва с помощта, получена по режим помощ „de minimis” 

съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския 

съюз към помощта „de minimis“. 

Правилата за кумулиране на помощ в режим „de minimis” са разписани в чл. 2, §2 и 

чл. 5 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския 

съюз към помощта „de minimis“. 

Допълнително, безвъзмездната финансова помощ  по процедурата, заедно с 

договорената   за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по 

ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки 

предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия. В случай че по време на 

финансовата оценка се установи надвишаване на тези прагове, Оценителната 

комисия служебно ги намалява до максимално допустимия размер. В случай че на 

http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/Pages/reach/legislation.page
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Ел. поща: g.milushev@tss.bg  етап договаряне се установи надвишаване на посочените прагове, Ръководителят на 

Управляващия орган взема мотивирано решение за отказ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

Кандидатите, които са подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-

1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, както и кандидати, 

включени в резервния списък с проектни предложения, успешно преминали 

оценката, но за които не е достигнало финансиране по процедура BG16RFOP002-

2.001 „Подобряване на производствения капацитет“ следва да имат предвид, че ако 

са одобрени и сключат договор по тези процедури, то стойността на  БФП съгласно 

сключените договори ще бъде взета предвид при пресмятането на горепосочените 

максимални прагове за получена БФП за период от 7 години при финансовата оценка 

на проектните предложения, както и на етап договаряне по настоящата процедура. 

103.  21.07.2016 г. Привет, 

Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектни 

предложения, е описано в раздел III, т. 3 Участие по процедури, че 

участието в ОПРКБИ 2007-2013, ОПИК 2014-2020 на даден 

бенефициент се доказва чрез Декларация за минимални помощи, 

ИСУН и ИСУН 2020. Тъй като имаме сключен договор за БФП през 

2013 г. по ОПРКБИ 2007-2013, това няма как да се отрази в 

Декларация за минимални помощи. Но има как да се провери в ИСУН. 

Интересува ме, необходимо ли е някъде във Формуляра да описваме, 

че имаме сключен договор за БФП по Енергийна ефективност за 2013 

и съответно да го опишем? Нужно ли е да прилагаме договора ни за 

БФП с Министерството на икономиката към конкурсната 

документация и ако да - къде? 

 

Поздрави, 

 

Подател: Светлана Евгениева 

Ел. поща: svetlana.petkova@yahoo.com 

Източник на проверка по критерий III.3 „Участие в процедури по ОПРКБИ и/или 

ОПИК“ са данните от Декларацията за минимални помощи, системата ИСУН 

(където се проверява за информация относно договори за безвъзмездна помощ по 

ОПРКБИ 2007-2013) и системата ИСУН 2020 (където се проверява за информация 

относно договори за безвъзмездна помощ по ОПИК 2014-2020).  

Не е необходимо кандидатите да предоставят допълнителна информация във 

Формуляра за кандидатстване или да прилагат подписан договор за безвъзмездна 

финансова помощ по ОПРКБИ 2007-2013 и/или ОПИК 2014-2020, тъй като тази 

проверка се извършва служебно от Оценителната комисия. 

104.  21.07.2016 г. Здравейте, 

Имам следния въпрос относно процедура BG16RFOP002-2.002 

„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ : 

 

Какво следва да се запише в колони 9 и 10 от таблица 5 на Бизнес 

Кандидатите не могат да въвеждат стойности в клетките на Колона № 9 „Изменение 

спрямо предходна година (Вътрешен пазар)“ и Колона № 10 „Изменение спрямо 

предходна година (Износ)“, Таблица 5 „Нетни приходи от продажби“ от Бизнес 

плана (Приложение С), като процентното изменение спрямо предходната година се 

изчислява автоматично в клетките маркирани в сиво в колони 9 и 10. 
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плана. Трябва ли да се запише разликата между нетните приходи от 

продажби за двете години? 

Поздрави 

 

Подател: Ирена Николова 

Ел. поща: irena@powernet.bg 

105.  22.07.2016 г. Уважаеми Госпожи и Господа, 

От условията за кандидатстване не става ясно в стойността на 

активите може или не може да бъдат включвани "всички 

допълнителни дейности, свързани с транспорта, монтажа, 

въвеждането в експлоатация на машини и съоръжения, както и 

обучение на персонала за работа с доставеното оборудване".  

Досега този въпрос беше поясняван в Насоките за кандидатстване, а 

нормативно беше уреден в ПМС 118/2015 в чл. 2, ал.2. 

В момента не е изяснен нито в актуалното ПМС 160/2016, нито в 

Условията за кандидатстване по процедурата. 

Моля за отговор, като Ви благодаря предварително, 

 

Подател: Александра Иванова 

Ел. поща: alexandraltd@abv.bg 

По настоящата процедура 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 бюджета. 

106.  22.07.2016 г. Здравейте, 

 

Бих искала да задам уточняващи въпроси относно допустимите 

дейности по серитификация и ре-сертификация на системи за 

управление съгласно стандартите ISO. 

1. Допустимо ли е интегрираното внедряване на повече от една 

система за управление (например интегрирано разработване и 

внедряване на ISO 9001 и ISO 14001) и респективно сертифицирането 

на интегрирано внедрените системи, при което да се издадат два 

сертификата - за съответствие с ISO 9001 и за съответствие с ISO 

14001. 

 

2. Допустимо ли е дейността по ре-сертификация да включва две 

поддейности, които да бъдат изпълнени от различни изпълнители 

както при дейностите по внедряване и сертификация, а именно: 

-  услуги, необходими за подготовката на съществуващата система за 

1. Моля, вижте разяснение на УО по Въпрос № 80. 

2. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 4. 
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ре-сертификация, включващи анализ на съществуващата система 

относно съместимостта й с новия стандарт, преработване на 

документацията в съответствие с новия стандарт и др. 

- услуга по присъждане на сертификат 

 

Благодаря предварително! 

 

Поздрави,  

Анелия Стоянова 

 

Подател:  

Ел. поща:  

107.  25.07.2016 г. Здравейте,  

 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“, имам следните въпроси:  

 

1.            Допустими  ли  са дейности по въвеждане и сертифициране и 

съответно разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на 

стандарт - ISO/IEC 20000 ? 

 

2.            Има ли ограничения в  допустимостта  на  видовете 

стандарти? 

 

3.            Как се изчисляват параметрите в  Критерии II. 

Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението 

на проекта,  и по точно следните точки: 

 

Т. 3 Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие 

на инвестицията по проекта. 

 

Т. 4 Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на 

проекта. 

 

Т. 5 Нарастване на производителността на предприятието вследствие 

на изпълнението на проекта. 

1 и 2. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос №32. 

 

3. При изчисляването на критерий II.3. Изменение на средните генерирани приходи 

от износ вследствие на инвестицията по проекта, II. 4. Нарастване на нетните 

приходи от продажби/Обща стойност на проекта и II. 5. Нарастване на 

производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта се 

използват прогнозните данни и данните от 2015 г. 

В Таблица 5 от Бизнес плана (Приложение С), кандидатите следва да попълнят 

прогнозните данни за основните продукти/услуги, които формират нетните приходи 

от продажби на предприятието като използвате постоянни цени без да отчитате 

инфлация през годините. При попълване на таблицата следва да се има предвид, че 

N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни години, при които N е годината на приключване 

изпълнението на договора/проекта. За целите на бизнес плана N, N+1, N+2 и N+3 се 

приемат за финансови години. 

Допълнително, в Приложение Ж Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения, което е част от пакета документи по настоящата процедура, подробно 

са посочени формулите за изчисляване на отделните критерии, както и таблиците и 

редовете, от които се извлича нужната информация.  

И по конкретно за посочените в запитването критерии, общите формули са както 

следва: 

Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на 

инвестицията по проекта: [(Средната стойност на нетните приходи от продажби от 

износ за разглеждания прогнозен период минус нетните приходи от продажби от 
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Съгласно параметрите от Бизнес плана, от кои таблици и по кои 

редове ще се взимат данни от оценителната комисия за оценката на 

проектното предложение. 

 

Моля да посочите конкретните формули във връзка с изчисляването 

на  тези параметри. 

 

 

Подател: П. Петров 

Ел. поща: project_isun@abv.bg 

износ за 2015 г.) делено на заявените общо допустими разходи по проекта в хиляди 

лева] умножено по 100. 

Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта: 
[(Средната стойност на нетните приходи от продажби от вътрешен пазар и износ за 

разглеждания прогнозен период минус нетните приходи от продажби за 2015 г.) 

делено на заявените общо допустими разходи по проекта в хиляди лева] умножено 

по 100. 

Нарастване на производителността на предприятието вследствие на 

изпълнението на проекта: [(Средната стойност на производителността за 

разглеждания прогнозен период минус производителността за 2015 г..) делено на 

производителността за 2015 г.] умножено по 100. 

108.  25.07.2016 г. Въпроси по Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“ 

 

1.       Във връзка с отговор на въпрос № 4.1 (относно ре-сретификация 

към по-нова версия вече приложения стандарт), как следва да 

обособим консултантските разходи за актуализиране на 

съществуващата в предприятието система за управление с 

изискванията на новата версия на стандарта и разходите за ре-

сертификация (сертификационен одит) в отделни бюджетни редове: 

 

Вариант 1: Като отделни подредове в т. 11 от Бюджета на проекта 

 

или 

 

Вариант 2: консултантската услуга за актуализиране като подред в т. 1 

от Бюджета и респ. разходите по ре-сертификацията в т. 11 от 

Бюджета на проекта? 

 

 

2.       Предприятие има вече внедрена Система за управление на 

качеството ISO 9001:2008.  

 

По настоящата процедура  би искало да включи в дейностите по 

проекта: 

1. В случай че в проектното предложение са включени дейности за Ре-сертификация 

на системите за управление, то разходите за консултантските услуги, свързани с 

актуализиране на съществуващата в предприятието система за управление с 

изискванията на новата версия на стандарта, както и  разходите за ре-сертификация 

(сертификационен одит) трябва да бъдат включени в бюджетен ред № 11 Разходи за 

услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление, като отделни 

под редове (11.1 и 11.2) .  

2. Съгласно допустимите дейности по процедурата, посочени в т. 13.1 от Условията 

за кандидатстване,  в конкретния случай следва да планирате извършването на две 

отделни дейности, а именно: 

- „Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с 

изискванията на национални/европейски/международни стандарти“ по отношение на 
Системата за управление на околната среда по ISO 14 001; 

-  „Ре-сертификацията на системи за управление“ – по отношение на 

преминаването към новата версия на стандарта  ISO 9001. 

Допълнително, съгласно т. 14.3 от Условията за кандидатстване недопустими са 

всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по настоящата 

процедура. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на 

разходите по всяко едно проектното предложение ще бъде взето от  Оценителната  

комисия  в  Управляващия  орган,  която  ще  разполага  с  цялата специфична 

информация относно съответното проектно предложение. 
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-        ре-сертификация по новата версия на стандарта  ISO 9001:2015 /в 

т.ч. и услуги по подготовка и актуализиране за преход към новата 

версия на съществуващата система за управление на качеството  по 

старата версия на стандарта  ISO 9001:2008/ 

и 

-        услуги по внедряване  и сертифициране на Система за 

управление на околната среда по ISO 14 001. 

 

В тази връзка възможно ли е по настоящата процедура двете системи 

/система за управление на качеството и  система за управление на 

околната среда/  да бъдат внедрени като интегрирана система за 

управление  – т.е. процедурата по въвеждане/актуализация на  двете 

системи да бъде обединена и да бъде разработена и внедрена 

интегрирана Система от процедури за управление по съответните 

стандарти, като респ. услугите по въвеждане и сертификация се 

извършват в съответствие със стандартите за посочените системи или 

двете системи трябва да бъдат разработени (и/или актуализирани) и 

внедрени самостоятелно? 

 

Важно е да се отбележи, че внедряването на интегрирана система ще 

оптимизира изпълнението на част от процедурите по Системите, труда 

на ангажираните, както и управленските процеси. 

 

Подател:  

Ел. поща: neh11@mail.bg 

 

109.  25.07.2016 г.  Здравейте,  

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“, имам следния въпрос: 

 

При планиране на разходи във връзка с "Дейности за насърчаване 

използването на информационни и комуникационни технологии и 

услуги", Дейност 1: "Дейности за услуги за разработване и въвеждане 

на ИКТ базирани софтуери", допустимо ли е залагането на един 

бюджетен ред в т.12 на бюджета, съдържаща разходите за услугите по 

В Условията за кандидатстване не е поставено изискване по отношение на това дали 

дейности за услуги за разработване и тези за въвеждане на ИКТ базирани софтуери 

следва да бъдат извършени от един и същ или различен доставчик на съответната 

услуга, поради което е допустимо  разработването и внедряването, в конкретния 

случай -  на ERP софтуера да бъдат заложени в рамките на един бюджет ред. 

 

Допълнително, Указанията за попълване на електронния формуляр за 

кандидатстване, посочват примерни варианти, като кандидатите следва да се 

съобразят с изискванията посочени в Условията за кандидатстване, отчитайки 
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разработване и внедряване, а именно: 

12.1. Разработване и внедряване на ERP софтуер за нуждите на 

предприятието? 

 

Питането ми е свързано с примерите дадени в Указанията за 

попълване на бюджета в електронния формуляр, които в случая 

противоречат с нашата бизнес логика, според която в случай се 

възлага разработка, то най-добрия потенциален внедрител е 

разработчика, имайки предвид задълбоченото проучване което се 

прави за целите на разработката. 

 

Подател: Нели Вутова 

Ел. поща: nelivutova@gmail.com 

 

 

спецификата на своето проектно предложение. 

110.  25.07.2016 г.  

Здравейте,  

 

моля за Вашето разяснение по следния въпрос, свързан с условията за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“: 

 

 

По проектното ни предложение, предвиждаме разработката на ERP 

система разработена специално за нуждите на фирмата. Във връзка 

разработката и внедряването на системата предвиждаме закупуването 

на лицензи за специализирани софтуерни приложения (ДНА), 

допринасящи за въвеждането на ИКТ базиран софтуер за управление 

на бизнес. Тези специализирани софтуери (напр. сървърна 

операционна система, антивирусен софтуер и др. под.), реално ще са 

необходими след сключване на договора с разработчика на ERP-

системата, тъй като ще бъдат използвани при разработката и 

тестването на софтуера. Лицензите за някои от тези софтуери са за 

конкретен срок на ползване - 12 или 24 месечен (т.е. няма възможност 

да се закупи лиценз съответстващ точно на определен срок). 

 

Във връзка с дейностите за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани 

софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, в рамките на 

настоящата процедурата са допустими следните видове разходи: 

-  Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ  софтуери за 

управление на бизнес процесите в предприятията;  

- Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или 

специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни 

нематериални активи (ДНА), допринасящи за въвеждането на ИКТ базирани 

софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, в конкретния случай 

за въвеждането на ERP системата, която ще бъде разработена специално за нуждите 

на Вашето предприятие. 

Следва да имате предвид, че дълготрайните материални и нематериални активи, 

придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в 

стопанския обект, който получава помощта (с изключение на услугите по колокация 

на сървъри), да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от 

трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на 

предприятието, получаващо помощта, както и да останат свързани с проекта, за 

който е предоставена помощта за срок от минимум три години от окончателното 

плащане към МСП. 

Допълнително, разходите за посочените в запитването лицензи биха били допустими 
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Въпросът е допустимо ли е и как следва да се заложи в бюджета 

разходът за лицензи за специализирани софтуерни приложения, при 

срок на лиценза по-дълъг от срока на проекта (или по-дълъг към 

датата на доставка), така че в бюджета на проекта да влезе стойността 

на лицензите в рамките на срока на договора за БФП, а оставащия 

разход (за срока след приключване на договора за БФП) да бъде поет 

изцяло от фирмата.  

 

Предварително благодаря за Вашия отговор. 

С уважение 

 

Подател: Христо Василев 

Ел. поща: iceto0400@gmail.com 

само за периода на изпълнение на проекта (до 18 месеца) и при спазване на  
горепосочените условия, на които следва да отговарят  придобитите със средства по 

проекта ДНА (да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо 

помощта,  да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта за срок 

от минимум три години от окончателното плащане към МСП и т.н.). 

Всички разходи, които не попадат сред гореизброените допустими разходи по 

отношение на дейностите за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани 

софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, са недопустими за 

финансиране по настоящата процедура. 

111.  25.07.2016 г. Здравейте,  

 

моля за пояснения как ще бъдат присъдени точки при пресмятане на 

Коефициент на текуща ликвидност (2013, 2014 и 2015 г.) в случаите 

когато:  

 

Счетоводен баланс за 2013, 2014 и 2015 г., от актива на баланса: [ред 

„Общо раздел В“ (код 03000) минус “Вземания от клиенти и 

доставчици над 1 година (код 03211) минус „Вземания от предприятия 

от група над 1 година“ (код 03221) минус „Вземания, свързани с 

асоциирани и смесени предприятия над 1 година“ (код 03231) минус 

„Други вземания над 1 година“ (код 03241)] 

е положително число, за всяка една от годините, а от пасива на 

баланса ред „Общо раздел В, До 1 година“ (код 07001) е 0.  

 

В КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. не е указано как ще процедира комисията, когато 

при този показател стойността на пасива на баланса ред „Общо раздел 

В, До 1 година“ (код 07001) е 0. Ще се счете ли Коефициентът на 

текуща ликвидност за > 0,9, тъй като предприятието няма задължения, 

до 1 година?  

 

В случай че при пресмятане на Коефициента на текуща ликвидност и за трите 

години (2013, 2014 и 2015 г.) пасивът на баланса - ред „Общо раздел В, До 1 година“ 

(код 07001) е 0, което означава, че предприятието няма задължения до 1 г. , то по 

този критерий на предприятието ще му бъдат присъдени максимален брой точки - 5 

т. (попадате в хипотезата - Коефициентът на текуща ликвидност е > 0,9). 
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Поздрави,  

 

 

Подател: Виктория Гайдарова 

Ел. поща: viki.gaydarova@gmail.com 

112.  25.07.2016 г. Здравейте,  

 

Собствеността на фирма-кандидат е разпределена по следния начин - 

35% на юридическо лице и 65% на физическо лице. Физическото лице 

е и Управител във фирмата-кандидат. Физическото лице притежава по 

50% от собствеността на други две фирми, които работят на едни и 

същи хоризонтално и вертикално свързани пазари с фирмата-

кандидат. 

 

Въпросът ми е: 

 

При определяне на категорията предприятие на фирмата-кандидат, 

трябва ли да се вземат предвид данните на двете фирми, в които 

физическото лице е собственик с 50% дял? Ако да, данните на двете 

фирми се вземат с цели стойности или в размер на 50%? 

 

 

Лек ден! 

 

Подател: Цвета Митева 

Ел. поща: cveta_lm@abv.bg 

При определяне категорията на предприятието, през физическо лице се изследват 

само отношенията на свързаност между предприятия,  които действат съвместно 

или извършва своята дейност или част от нея на същия съответен пазар  или 

вертикално свързани пазари. 

Съгласно така представената от Вас информация, може да се изключи наличието на 

свързаност по смисъла на чл.4, ал.5, т.1 и 2 във връзка с ал.8 от ЗМСП, тъй като 

физическото лице не контролира над 50% от гласовете в общото събрание на 

предприятието, нито има правото да назначава или освобождава повече от 

половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган на 

предприятието. 

 

Наличие на свързаност би била налице, ако е приложима хипотезата на чл. 4, ал. 5, т. 

3 и 4, както и на следващите алинеи 6, 7 или 8  от ЗМСП – упражняване на 

решаващо влияние чрез физическо лице.  

 

Следва да имате предвид, че в случай на одобрение на проектното предложение, 

екипът по договаряне ще извърши пълна проверка на статуса на предприятието на 

основата на пълната документация по проекта. 

 

 

113.  25.07.2016 г.  

Здравейте, 

 

Във връзка с отворена за кандидатстване процедура по „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“ моля за разяснение: 

 

Съгласно, Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения- Приложение Ж, в Регионална приоритизация на 

проекти, е посочено, че предприятие- кандидат може да получи 3 

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 65 и по Въпрос №73. 
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точки, ако: Над 50% от заложените разходи в бюджета се реализират 

на територията на СЗР. 

 

Като в под линия е дадена препратка № 6, която гласи, че: 

Информацията относно регистрацията на предприятието-кандидат на 

територията на СЗР следва да е вписана в Търговския регистър не по-

късно от 31.12.2015 г. 

 

От този текст не става ясно за да получи три точки предприятието- 

кандидат трябва да е регистрирано на територията на СЗР не по-късно 

от 31.12.2015 г. или този критерии важи за максималният брой точки. 

Благодаря предварително! 

 

С Уважение, 

 

Подател: С. Димитрова 

Ел. поща: dimitrova.std@gmail.com 

 

114.  25.07.2016 г. Здравейте, 

 

Имам следните въпроси по процедурата: 

 

1. По отношение на бележка под линия 8 в критериите за ТФО - 

реферирането към бележка 6 или 7 трябва да бъде? Може би е 

допусната правописна грешка и се има предвид бележка 7. 

 

2. Моля за разяснение какво точно включва техническия и 

производствения капацитет на кандидата съгласно т. 9 от критериите 

за допустимост на проекта? Има ли някакво определение какво 

включват тези понятия? Какво трябва да се включи като информация 

във Формуляра за кандидатстване? 

 

3. В Указанията за попълване на Формуляра за кандидатстване, в 

примерите за попълване на бюджета разходите за разработване и 

въвеждане на ERP система са позиционирани в два отделни бюджетни 

реда, което противоречи на нормалната практика при въвеждане на 

1.Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 65 и по Въпрос №73. 

Допълнително, в бележка 8 е допусната техническа грешка. Коректният текст на 

бележка 8 трябва да бъде „Виж бележка 7“, а не „Виж бележка 6“, както е написано. 

 

2. Критерий № 9 от Критерии за оценка на допустимостта на проекта, описани в 

Приложение Ж, е приложим за проектите, включващи „Дейности за насърчаване 

използването на информационни и комуникационни технологии и услуги“, като в 

този случай във Формуляра за кандидатстване, т. 11 „Допълнителна информация 

необходима за оценка на проектното предложение“, поле „Обосновка за 

необходимостта предприятието да въведе съответния/ните ИКТ базиран/и софтуер/и 

за управление на бизнес процесите“ кандидатите следва задължително да 

предоставят обосновка за необходимостта предприятието да въведе съответния/ните 

ИКТ базиран/и софтуер/и за управление на бизнес процесите и описание на 

техническия, производствен и административен капацитет на предприятието от 

гледна точка приложимостта на предлаганите системи за управление. Следва да 

имате предвид, че представянето на горепосочената обосновка е критерий за 

допустимост на проектните предложения, включващи дейности за насърчаване 
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УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“ 
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№ Дата на 

получаване 

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

подобни системи - обикновено изпълнителят, който разработва 

системата извършва и въвеждането, поради спецификата на този 

софтуер. Въпросът ми е: задължително ли е разделянето на услугата 

на два вида разходи (както е посочено в примерите), което би било 

изкуствено и неправилно или е допустимо посочването й в един 

бюджетен ред ("Разработване и въвеждане на ERP система")? 

 

Благодаря Ви предварително. 

 

Поздрави, 

 

Подател: Иван Михайлов 

Ел. поща: bgconsult_link@abv.bg 

 

използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. 

Техническият, производствен и административен капацитет на Вашето 

предприятието, от гледна точка приложимостта на предлаганите системи за 

управление на бизнес процесите, зависи както от спецификата на въвежданите ИКТ 

базиран/и софтуер/и за управление на бизнес процесите, така и от характеристиките 

на самото предприятие-кандидат и в тази връзка предоставянето на допълнителни 

дефиниции, указания и изисквания от страна на УО относно съдържанието на 

описанието на горепосочените понятия е неприложимо. 

 

3. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 109. 

 
 

 


