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Дата на разясненията от УО: 01 февруари 2019 г. 

76. 22.01.2019 г. Здравейте! 

 

Благодаря за отговора на въпрос 44! 

 

Имам, обаче, едно съществено допълнение към въпроса, като моля за  

отговор дали това променя ситуацията. 

 

В точка 1 от запитването описвам необходимост от закупуване на линия за  

производство и опаковане на сапуни. Същите са продукт от продуктовата  

листа на предприятието. Разфасоват се и се опаковат в предприятието, но  

самото производство на сапун се осъществява от външна фирма. На  

практика, продуктът попада в Кода на основна икономическа дейност на  

предприятието. Разликата със сегашното състояние е, че базовият продукт,  

до сега произвеждан на ишлеме, но част от кода ни на основна  

икономическа дейност на предприятието, ще се произвежда вече с нови  

производствени мощности, на територията му. 

 

Счита ли се за диверсификация стартираето на производство на продукт,  

който присъства в продуктовата ни листа и към момента? 

 

Би ли бил допустим такъв проекта под режим Регионална помощ? А би ли 

бил  

допустим такъв проект под режим Минимална помощ, където, съгласно  

Насоките за кандидатстване няма изискване за допустими категории 

проекти. 

 

Благодаря за разясненията! 

 

Подател: Ралица Иванова 

Ел. поща: ralitsa.ivanova@advant.bg 

Както е посочено и в отговор на въпрос № 44, с оглед на факта, че кандидатът не 

е осъществявал производствена дейност на този продукт до момента, същият не 

би следвало да може да обоснове наличието на която и да е от допустимите 

първоначални инвестиции по режим „регионална инвестиционна помощ“. 

В случай че е изпълнено условието за допустимост кандидатът да е заявил 

подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност, както и при 

спазване на всички останали условия и изисквания по процедурата, проектът би 

могъл да бъде финансиран под режим “de minimis“. 

Обръщаме внимание, че съгласно Класификатора на икономически дейности 

КИД 2008, производството на сапун се отнася към код 20.41 „Производство на 

сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати“. 

  

77. 22.01.2019 г. Уважаеми, представители на Управляващия орган,  

Във връзка с отворена за набиране на проектни предложения процедура 

"Подобряване на производствения капацитет в МСП", бих искал да попитам 

следното: 

Видно от Условията за кандидатстване (т. 11.2, 3), буква Б 2), както и от 

пояснението към т. I на Декларацията за държавни/минимални помощи 

(Приложение Г), проверката относно наличието на затруднено положение се 

извършва само по отношение на проекти, които ще се изпълняват при условията 
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Може ли предприятие в затруднено положение да кандидатства за 

финансиране по режим de minimis, при положение, че не попада в 

забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 

юни 2014 година/ Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 

2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

и Закона за управление на средствата от Европейките структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и за него не са налице критериите за 

недопустимост съгласно т. 11.2. от Условията за кандидатстване? 

С Уважение, 

 

Подател: Методи Цеков 

Ел. поща: metodi.rumenov.tsekov@gmail.com 

на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) 

№ 651/2014. 

  

78. 22.01.2019 г. Здравейте, 

 

моля да проверите отново отговора на въпрос № 47 от 09.01.2019 г. В 

критерия "Приходи от износ" по процедура BG16RFOP002-2.001 

„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“ от 2015 г. изречението „Коефициентът се изчислява в 

проценти” липсва.  

 

С уважение, 

 

Подател: Венислава Костадинова 

Ел. поща: venichka_90@abv.bg 

Както е посочено и в отговор на въпрос № 47, критерий  I.2 „Претеглен 

коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)“ от критериите за 

техническа и финансова оценка се изчислява в проценти. Посоченото е видно и 

от колона „Източник на проверка“ за този критерий в Приложение И към 

Условията за кандидатстване. 

  

79. 22.01.2019 г. Здравейте,  

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в малките и средни предприятия“, бих желала да 

задам следния въпрос.  

В продължение на въпрос № 50 / 09.01.2019 год.  

Моята фирма няма нетните приходи от продажби от износ за 2015, 2016 и 

2017 г., но от 2018 година вече започнахме да изнасяме. Имаме сключени 

договори за износ и за настоящата 2019 година. 

Със закупуване на оборудването, за което кандидатстваме / ако бъдем 

одобрени /, ще увеличим още повече износа през (N , N+1, N+2). 

След като попълня като целева стойност на индикатора „Изменение на 

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 50. 

Обръщаме внимание, че в Бизнес плана се изчислява автоматично индикаторът, а 

не критерият „Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие 

на инвестицията по проекта (N+1, N+2)“, по който се извършва  оценка по етап 

Техническа и финансова оценка (ТФО) на проектните предложения. 

Индикаторът и критерият се пресмятат по различни начини (чрез различни 

формули). 

Начинът за изчисляване на критерия за оценка „Изменение на средните 

генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, 
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средните генерирани приходи от износ“ в т. 8 от Формуляра за 

кандидатстване 100 %, ще получа ли при оценка на проектното предложение 

точки по критерия  „III. Ефект от изпълнението“  точка „4. Изменение на 

средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по 

проекта (N+1, N+2)“, тъй като в Бизнес плана ще фигурира 0% - формулата е 

заложена предварително и не може да се променя ? 

 

Подател: Ерика Герджикова 

Ел. поща: ericagerdjikova91@gmail.com 

N+2)“ е посочен в Приложение И, раздел III, критерий 4, колона „Източник на 

проверка“, докато този за изчисляване на индикатора „Изменение на средните 

генерирани приходи от износ“ е посочен в Приложение А (Примерни указания за 

попълване на електронния формуляр за кандидатсване), т. 8 „Индикатори“. 

В  конкретно посочения в запитването  случай  „0” в знаменателя ще има само 

при изчисляването на индикатора, но не и при изчисляването на критерия за 

ТФО.  Във връзка с изложеното няма пречка кандидатът да получи съответния 

брой точки в зависимост от полученият процент на изменение по този показател. 

80. 22.01.2019 г. Здравейте, 

 

1.  Съгласно формулата за изчисляване на индивидуалния за процедурата и 

проектите индикатор за изпълнение „Изменение на средните генерирани 

приходи от износ“, която е: [(Средната стойност на нетните приходи от 

продажби от износ за разглеждания прогнозен период минус претеглената 

стойност на нетните приходи от продажби от износ за 2015, 2016 и 2017 г.) 

делено на претеглената стойност на нетните приходи от продажби от износ 

за 2015, 2016 и 2017 г.] умножено по 100, при всеки случай на кандидат, 

който не е имал износ за трите разглеждани приключени финансови години, 

ще се получава нулева стойност на индикатора. 

 

В същото време, при условие че кандидатът планира да стартира износ 

вследствие изпълнение на проекта, и заложи приходи от износ за години 

N+1 и N+2 в бизнес плана на проектното предложение, се получава 

положителна стойност на показателя „Изменение на средните генерирани 

приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2)“, 

раздел III Ефекта на изпълнението от методологията за техническа и 

финансова оценка, и според скалата на критерия, проектното предложение 

може да получи от 1 до 6 точки.   

 

В тази връзка моля да отговорите на следните въпроси: 

 

-             Коректно ли е разбирането, че при нулеви приходи от износ за 2015 

– 2017 година, стойността на индикатор „Изменение на средните генерирани 

приходи от износ“ винаги ще бъде равна на 0? 

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 23 и 50. 

Допълнително, случаите, при които се налагат финансови корекции са изрично 

посочени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ (Приложение У към Условията за изпълнение). 

2. При спазване на всички критерии и условия за допустимост на кандидати, 

дейности и разходи по процедурата, описаната в запитването инвестиция би била 

допустима, но само при условията на режим “de minimis“. 

Допълнително, моля да се запознаете с отговор на въпрос № 72, т. 3. 
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-             Коректно ли е разбирането, че не е налице противоречие при 

наличие на нулева стойност на индикатора „Изменение на средните 

генерирани приходи от износ“ и едновременно с това стойност на критерия 

„Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на 

инвестицията по проекта (N+1, N+2)“ в диапазона > 0% ≥ 25% и ще получи 

ли проектното предложение съответния брой точки според скалата на 

критерия? 

 

-             Ако проектно предложение има нулева стойност за индикатора 

„Изменение на средните генерирани приходи от износ“ и едновременно с 

това стойност на критерия „Изменение на средните генерирани приходи от 

износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2)“ в диапазона > 0% 

≥ 25% (например 25,5 %), ще се поражда ли за кандидата някакакъв 

ангажимент във връзка с постигане на прогнозираните приходи от износ, 

заложени в бизнес плана, чието неизпълнение би могло да доведе до санкция 

и/или финансова корекция? 

 

2. Допустимо ли е по проект в режим де минимис и при изпълнение на 

всички останали условия по процедурата, в рамките на Дейност по проекта 

за подобряване на производствения капацитет на кандидатите, вследствие 

изпълнение на проекта да се извърши диверсификация на продукцията като 

се въведе нов продукт, попадащ в основната икономическа дейност на 

кандидата и проекта? Придобитите инвестиции в рамките на дейността по 

проекта ще са насочени към: 

 

- подобряване на производствените процеси; 

 

- намаляване на производствените разходи; 

 

- подобряване на предлаганите продукти.  

 

Благодаря! 

 

Подател:Павлина Стефанова  

Ел. поща: polistefanova@gmail.com 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА  

BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 
 

5 
 

№ Дата на 

получаване 

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

81. 22.01.2019 г. Уважаеми Дами и Господа, 

моля, за Вашият отговор на следния въпрос по процедурата: 

 

Кандидат развива своята основна икономическа дейност в сектор, попадащ в 

Нискотехологични и средно нискотехнологични производства и планира да 

заяви подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.  

Към настоящия момент, част от производствения процес се осъществява с 

помощта на мотокари, чрез които между отделните машини се преместват 

основните материали за производство, които са с големи габарити и тегло.  

В тази връзка, допустим по процеудрата разход ли е придобиването на кран, 

като инвестицията ще доведе до подобряване на производствения капацитет 

на кандидата и ще подобри производствените процеси? 

 

Благодаря предварително! 

 

Подател: Веселин Веселинов 

Ел. поща: qaa.op1@gmail.com 

По отношение на закупуването на крановата уредба (кран), която ще се използва 

само в рамките на предприятието, моля, запознайте се с отговор на въпрос № 12.  

Допълнително, обръщаме внимание, че за да са допустими разходите по 

настоящата процедура, същите следва да водят до подобряване на 

производствения капацитет на предприятието. 

82. 22.01.2019 г. Здравейте, 

 

Имаме запитване от наши клиенти, които желаят да закупят по настоящата 

процедура кранова уредба (кран), които се агрегира към колесен трактор. 

Целта им е разширяване на капацитета на предприятието. Наясно сме, че за 

трактор по ОПИК не може да се кандидатства, тъй като той подлежи на 

регистрация, съгласно Закона за движение по пътищата. 

 

Крановата уредба им е необходима за да товарят и разтоварват изрезките, 

капаците и друга отпадна дървесина опаковани в „пачки“ по около 0,5 – 1 

м3, които се товарят с кран на ремарке и се извозват до площадката, която е 

в рамките на предприятието и отстои от производственото хале на 40-50 м. 

До там обаче челните товарачи (мотокари) не могат да стигнат заради 

неравността на терена и невъзможността да се движат в този участък 

особено след дъжд и сняг. 

 

Така наречените „пачки“ се оставят няколко месеца на тази площадка за да 

изсъхнат при атмосферни условия, след което се стифират на закрито, за 

което отново е необходимо ползването на крановата уредба (кран). От там, 

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 12. 
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най-вече през есенно – зимния период, се товарят на ремарке с крана и се 

доставят до дробилката, където отново се разтоварват с кран. Посредством 

дробилката (чипъра), отпадната дървесина се раздробява и служи като 

референтно гориво за котел, работещ с дървесен чипс (биогориво), подаващ 

топла вода към сушилните камери, в които се суши дървен материал и се 

извършва термична обработка, съгласно ISPM 15 Standart. 

 

Във връзка с горното, моля да ни отговорите допустима инвестиция ли е по 

настоящата процедура закупуването на крановата уредба (кран), която ще се 

използва само в рамките на предприятието? 

 

С уважение, 

 

Подател: Веселин Тодоров 

Ел. поща: todorov7707@abv.bg 

83. 23.01.2019 г. Уважаеми представители на екипа на Управляващия орган,  

 

Бих искал да отправя още един въпрос във връзка с процедура "Подобряване 

на производствения капацитет в малките и средни предприятия". 

 

Коя година ще бъде определяща за статута на едно предприятие дали се 

намира в затруднено положение и следователно дали е допустим кандидат 

по режим "регионална инвестиционна помощ" - 2017 или 2018? Откривам 

леко противоречие между Условията за кандидатстване - точка 11.2 Б2) 

бележка под линия номер 18, а именно:  

Проверка по отношение на обстоятелството дали кандидатите (и на ниво 

група) попадат в определението за затруднено положение по чл.2, пар.18 от 

Регламент (ЕС) № 651/2014 ще бъде извършвана спрямо всички кандидати 

съгласно данни от Декларацията за минимални/държавни помощи, 

удостоверение за актуално състояние, налична информация в публичните 

регистри (вкл. Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ) и Годишен отчет 

за дейността за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 

2017 г.) където като години за определяне на затрудненото положение се 

посочват 2015, 2016, 2017 и  

 

и отговорите ви на въпроси номер 19 и 26, където отговаряте следното: 

Както е посочено и в отговорите на цитираните в запитването въпроси 

обстоятелството, свързано с изследването на затруднено положение (както за 

кандидата, така и за предприятията, с които същият формира група предприятия) 

е обект на проверка, от една страна, на етап оценка на проектното предложение, а 

от друга страна, на етап сключване на административния договор за 

безвъзмездна финансова помощ (ако до такъв се стигне). На етап оценка на 

проектното предложение това обстоятелство се проверява на декларативен 

принцип въз основа на заявеното от страна на кандидата в рамките на 

Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Г) като кандидатът 

носи наказателна отговорност в случай на декларирани неверни данни. При 

попълване на Декларацията за държавни/минимални помощи в частта, касаеща 

затрудненото положение, кандидатът следва да се съобрази с данните за 

последната приключена финансова година, която в зависимост от датата на 

кандидатстване може да бъде 2017 или 2018 г. 

Допълнително в отговор на въпрос № 19 сме посочили, че 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. В контекста на Вашето запитване посоченото 

означава, че ако преди сключването на административния договор по отношение 
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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. 

 

На база горецитираното, считам, че при попълване на Декларация за 

държавни/минимални помощи, кандидатът следва да се съобрази с данните 

от 2018 г., тъй като тя ще е последната приключила финансова година за 

него към дата 22.05.2019 г. А и това реално ще бъдат актуалните данни, 

които следва да бъдат декларирани в Приложение Г, Г1 и Г2, а не стари 

данни от 2017 г.  

 

Моля за вашите разяснения по въпроса, за да мога да преценя дали 

предприятието ми изобщо е допустим кандидат по този режим! 

 

Благодаря ви предварително, 

 

Подател: Методи Цеков  

Ел. поща: metodi.rumenov.tsekov@gmail.com 

на кандидата е налице нова приключена финансова година и данните от новата 

приключена финансова година водят до промяна в някое от декларираните 

обстоятелства, то тази декларация следва да се попълни и представи отново към 

датата на сключване на административния договор. 

  

84. 24.01.2019 г. Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с отворена за кандидатстване процедура за подбор на проекти № 

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките 

и средни предприятия“, имаме следните въпроси, имайки предвид и отговора 

даден от Вас на въпрос №33: 

 

Ние сме малко предприятие с основен код на дейност 20.53 „Производство 

на етерични масла“, със седалище в селски район, изпълняващо дейност в 

градски район, свързана с първична преработка на селскостопански 

продукти, включени в Приложение № І от ДСЕО, вследствие на която 

произвеждаме краен продукт извън Приложение № І. Към момента 

извършваме и подготовката на полученото етерично масло за продажба в 

1 и 2. Както е посочено и в отговор на въпрос № 33 подкрепа по настоящата 

процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са 

малки и средни предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с 

преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в 

неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване 

на европейската общност (Приложение Й), или с производството на памук, с 

изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези 

инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.  

Горепосоченото ограничение касае инвестицията, която ще се реализира в 

рамките на проекта като обръщаме внимание, че когато кандидатът упражнява 

едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по 

настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя 
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различни дози и смеси, в зависимост от потребностите на клиентите ни, но 

ръчно и изключително бавно. 

 

Смятаме да кандидатстваме по процедурата с инвестиция, отново попадаща 

в обхвата на код 20.53, като предвиждаме, да бъде закупено производствено 

оборудване за вторична преработка на вече получените етерични масла, 

изключваща етапа на добив на етерично масло от продукт, включен в 

Приложение № І от ДСЕО, като крайните получени продукти от 

преработката също ще са извън Приложение № І. С новото оборудване ще се 

автоматизира процесът по дозиране и смесване на маслата, което ще повиши 

значително производствения капацитет на кандидата. 

 

Въпрос 1: С оглед Вашия отговор на въпрос № 33 и по-конкретно - 

направената в отговора препратка към критериите за недопустимост на 

кандидатите, т. 11.2.2, четвърти булет от Условията за кандидатстване, 

молим за изрично разяснение какво следва да се разбира под употребеното в 

този текст понятие „предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с 

преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в 

неселскостопански продукти извън Приложение № I“ – дали се имат 

предвид инвестициите, заявени за подпомагане с проектното предложение 

или други инвестиции на кандидата и ако е последното – как следва да бъдат 

определени тези инвестиции, включително като времеви обхват? 

 

Въпрос 2: При така представените обстоятелства за дейността на нашето 

предприятие и мястото ѝ на изпълнение към момента, както и 

предвижданата инвестиция, с която смятаме да кандидатстваме, допустим 

кандидат ли сме по процедурата? 

 

Въпрос 3: Ако да, то в случай, че след подаване на проектното предложение 

и/или подписване на ДБФП, ако бъде одобрено за финансиране, се наложи 

да преместим дейността си в селски район, в същата област, без да се 

променят точките, които би получило предприятието по критерий 

1.Регионална приоритизация на проекти, и продължим да извършваме, и 

първичната преработка на продукт от Приложение № І, това преместване ще 

се отрази ли на допустимостта на кандидата? 

 

само за дейностите в допустимите сектори като кандидатът (бенефициентът) 

следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, 

разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира 

отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се 

ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура.  

В случай на заявена помощ едновременно за допустим и недопустим сектор в 

бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) ще бъде извършена 

служебна корекция за премахване на разходите за дейностите в недопустимия 

сектор. 

Във връзка с горепосоченото инвестицията би била допустима при спазване на 

условията и изискванията по процедурата и в случай, че няма да бъде 

осъществявана на територията на селски район. 

3. По отношение на преместване на мястото на изпълнение на проекта в селски 

район след подаване на проектното предложение или след подписване на 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

обръщаме внимание, че съгласно чл. 8.7 б) от Общите условия (Приложение Ф 

към Условията за изпълнение) недопустими са промени, които поставят под 

въпрос постигането на основната цел и планираните резултати на проекта и имат 

за цел или резултат внасяне на изменения в проекта, които биха поставили 

под въпрос решението за отпускане на безвъзмездната финансова помощ (в 

конкретния случай обстоятелства, които ще се отразят на допустимостта на 

проекта съгласно горепосочения критерий за недопустимост на кандидатите във 

връзка с демаркацията с Програмата за развитие на селските райони 2014-2020). 
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Подател:Катрин Кръстева 

Ел. поща: katrin.krusteva@gmail.com  
85. 24.01.2019 г. Здравейте, 

Във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 

„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“ имам следните въпроси: 

 

1. Ще бъде ли допустим кандидат с Код на основна икономическа дейност за 

2017 г.- 10.71? 

2. Моля потвърдете дали е правилна логиката: 80% от разходите се 

осъществяват в район извън ЮЗР, 20%- съответно в ЮЗР. Избират се 

съответните интензитети според района, а не се прилага само един 

интензитет, отговарящ на района, в който е разпределен по-голямата част от 

общо допустимите разходи?  

3. При изчисляване на индикатора „2) Изменение на средните генерирани 

приходи от износ.“ За предприятия, които и за трите разглеждани години 

(2015, 2016, 2017 г.) не са осъществявали износ, се наблюдава следния 

проблем: тъй като претеглената сума на износа за тези години е предвидена 

в знаменателя на формулата за изчисление на индикатора, независимо с 

колко нараства износа, стойността на индикатора е 0.  

 

1. Въпросът е: какви са указанията на УО за изчисляване на индикатора в 

конкретния казус, за да показва истинското положение, т.е. ръст на износа 

спрямо база 0?  

2. Ако отговорът е да се следва посочената формула при износ 0 лв. за 2015, 

2016 и 2017 г. и бъдещ износ в N+1 50 000 лв., стойността на индикатора е 0 

и това число ли да бъде заложено във формуляра? 

3. Ако основният код на икономическата дейност на едно предприятие през 

2017 г. е един, през 2018 г. пренасочва производството към допълнителната 

дейност ( с код, различен от основния), който за 2018 г вече става основен. 

Предприятието планира да се развива именно в новата дейност, както и да 

осъществява инвестиции. В този случай ще бъде ли допустимо, ако новият 

код на икономическа дейност е също сред допустимите по схемата, кодът на 

икономическа дейност да бъде този от 2018 г.? 

 

4. Наблюдава се разминаване в начина на изчисляване на IRR в посочения 

1. Предприятие с код на основна икономическа дейност 10.71 „Производство на 

хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия“ би било допустим кандидат, в случай 

че изпълнява и останалите условия и критерии за допустимост по процедурата. 

2. При определяне на интензитета на БФП следва да се съобразите с максималния 

интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от приложимия 

режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на 

изпълнение на проекта. Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за 

всички разходи, заявени от него при проекти, изпълнявани при условията на 

режим „регионална инвестиционна помощ“. Същото изискване е приложимо и за 

проектите, изпълнявани при условията на режим „de minimis”. В случай че 

изискването не е спазено, се извършва служебна корекция на бюджета до 

размера на най-ниския заявен от кандидата интензитет. 

Изключение от правилото за заявяване на един и същи интензитет се 

допуска единствено, когато проектът се изпълнява едновременно в два 

региона (места на изпълнение) с различен максимално допустим интензитет на 

помощта при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, както е 

посочено в запитването Ви. В този случай кандидатът следва да обособи 

разходите съобразно приложимите интензитети за съответния район (места на 

изпълнение на проекта).  

3.1 и 3.2. По отношение на индикатора „Изменение на средните генерирани 

приходи от износ“, моля да се запознаете с отговор на въпрос № 50. 

3.3. Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване, за да са допустими 

кандидидатите по настоящата процедура следва да развиват своята основна 

икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за 

насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи 

сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност. 

В допълнение към това изискване е посочено също така, че кандидатите следва 

да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа 

дейност. 
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Източник на проверка от „КРИТЕРИИТЕ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА 

НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“ и заложената формула в бизнес плана а 

именно: 

 

В Критериите е посочено следното указание: 

 

Нетната настояща стойност се определя по следната формула: 

 

n 

 

NPV = Σ at . St = _S0__ + __S1__ + __Sn__ 

 

t=0 (1+i)0 (1+i)1 (1+i)n 

 

където: 

 

St - салдо на средствата по паричните потоци към момента t (нетен паричен 

поток); 

at - финансов сконтов индекс, избран за нуждите на сконтирането към 

момент t. 

 

Вътрешната норма на възвръщаемост е дефинирана като лихвен процент, 

при който нетната настояща стойност на инвестициите е равна на нула:  

 

n  

 

NPV = Σ St/ (1+ FRR)t= 0 

 

t=0  

 

Критерият показва процента, при който нетните приходи компенсират 

инвестиционните разходи по проекта.  

 

В тази формула не е указано, че St е равно на разликата между прогнозните 

приходи „с проект“ и „без проект“ + прогнозните разходите отново между „с 

проект“ и „без проект, което е заложено в бизнес плана. (ВНВ + 

В тази връзка информацията, попълнена в поле „код на организацията по КИД-

2008“ и поле „код на проекта по КИД-2008“ следва да съвпадат като и в двете 

полета следва да бъде посочен кода на основната икономическа дейност на 

предприятието-кандидат въз основа на данни за 2017 г. 

Обръщаме внимание, че Оценителната комисия ще извършва служебна проверка 

относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на 

данни предоставени от НСИ за 2017 г. В случай че след проверката се 

установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна 

икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил 

подкрепа за друг код на икономическа дейност и посоченото e видно от 

информацията, представена във Формуляра за кандидатстване, проектното 

предложение се отхвърля.   

4. Вътрешната норма на възвращаемост (IRR) е показател, който по дефиниция 

се изчислява за инвестиционен проект, а не за цялата фирма. От тази гледна 

точка пояснението, направено в посочения в запитването критерий (в колона 

„Източник на информация“), изрично посочва проекта като източник на 

информация за намиране на показателя. Намирането на обособен паричен поток 

(ПП) по проекта става чрез сравняване на прогнози при два инвестиционни 

сценария, единият, при който фирмата изпълнява проекта и другият, при който 

не го изпълнява.  

На практика: ПП по проекта = ПП с проекта – ПП без проекта. 

Посоченият от Вас пример с IRR в размер на 48.87 % използва прогнозна 

информация при сценарий с проекта, която включва освен проекта и други 

дейности на фирмата. От тази гледна точка, подобна логика е несъвместима с 

концепцията за IRR. 
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=IF(ISERROR(ROUND(IRR(C68:F68),6)),0,ROUND(IRR(C68:F68),6)), а D68= 

D66+D62, a D66=ROUND(('Prognizni prihodi'!G38+'Prognizni prihodi'!H38-

'Prognizni prihodi'!G25-'Prognizni prihodi'!H25)/1000,4). 

 

По- ясно казано прогнозните паричните потоци в едната формула са описани 

като парични потоци към определена година (т.е. НПП за години N, N+1, 

N+2), а с оказва, че във формулата в Бизнес плана за ВНВ (IRR) e заложено 

не стойността на паричните потоци, а разликата между паричните потоци с и 

без проект, което е коренно различно. 

 

Давам го с пример: 

По указанията в Критериите: Паричен поток= НПП+разходи за дейността 

 

ПП година N = 200 хил.лв 

 

ПП година N+1= 300 хил.лв 

 

ПП година N+2 = 100 хил.лв 

Инвестиция 300 хил.лв 

 

 

IRR= 48.87% 

 

По формулата за същото IRR в бизнес плана 

 

ПП година N с проект= 200 хил.лв 

 

ПП година N+1 с проект = 300 хил.лв 

 

ПП година N+2 с проект = 100 хил.лв 

 

ПП година N без проект= 100 хил.лв 

 

ПП година N+1 без проект = 200 хил.лв 

 

ПП година N+2 без проект = 50 хил.лв 
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Инвестиция 300 хил.лв 

 

IRR= -9.49% 

 

Моля за становище относно очевадната разлика между указанията за 

пресмятане на IRR в Критериите за оценка и формулата, заложена в Бизнес 

плана. 

 

С уважение, 

 

Подател: Красен Динев 

Ел. поща: krasman81@gmail.com 

86. 24.01.2019 г. Здравейте, 

 

Имаме предприятие със следния средносписъчен брой на персонала през 

годините: 

 

·   2015 - 17  

·   2016 - 22 

·   2017- 30 

·   2018- 53 

 

Като се очаква през 2019 г. броя на персонала да продължи да расте, което 

ще доведе до смяна на категорията на предприятието от малко в средно.  

 

В този случай като какво преприятие трябва да кандидатстваме по схема 

„Подобряване на производствения в МСП“ - като малко или като средно? 

 

 

Подател:Мария Панова 

Ел. поща: office@mattig-management.bg 

В случай че кандидат предвижда промяна на категорията си към момента на 

сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, то 

същият следва да съобрази заявения интензитет на помощта, както и заявения 

размер на помощта спрямо категорията, която предвижда да бъде към момента 

на сключване на договора (ако до такъв се стигне). С оглед на факта, че 

интезитетът и размерът на БФП следва да отговарят и на праговете, приложими 

за съответната категория към момента на кандидатстване, кандидатът следва да 

съобрази интензитета и размера на безвъзмездната финансова помощ както към 

момента на кандидатстване, така и към момента на сключване на 

административния договор. В конкретно описания случай, ако предвиждате да 

преминете от категория „малко предприятие“ към категория „средно 

предприятие“, следва да заложите интензитет, приложим към категория „средно 

предприятие“и размер на помощта, приложим към категория „малко 

предприятие“. 

Обръщаме внимание, че крайният срок за подаване на проектни предложения по 

настоящата процедура е 21.05.2019 г. като съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

срокът за извършване на оценката на постъпилите проектни предложения е до 3 

месеца от издаването на заповедта за назначаване на оценителната комисия. Този 

срок може да бъде удължен от Ръководителя на УО до 4 месеца. 

На етап кандидатстване кандидатът следва да попълни в съответните точки от 
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Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от ЗМСП както данните за 

последната приключила финансова година, така и реалната категория към 

момента на подаване на проектното предложение. Следва да имате предвид, че 

категорията на едно предприятие се променя на базата на две последователни 

финансови години с данни за категория различна от предишната. За повече 

информация, моля, вижте Указанията за попълване на Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и  чл. 4 от ЗМСП,  които са част от пакета документи за 

кандидатстване. 

В Условията за кандидатстване е посочено, че преди сключване на 

административния договор за безвъзмездна финансова помощ, Управляващият 

орган ще извършва проверка по същество на декларираната от одобрените 

кандидати категория на микро, малко или средно предприятие. Преди сключване 

на административния договор за безвъзмездна финансова помощ освен 

подписания оригинал на Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП към момента на 

кандидатстване, кандидатите следва да представят Декларация по чл. 3 и чл. 4 от 

ЗМСП към момента на сключване на договора в оригинал, в случай че са 

настъпили промени в декларираните обстоятелства или е налице нова 

приключена финансова година. 

87. 24.01.2019 г. Във връзка с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 

„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“, моля да отговорите на следния въпрос:  

При кандидатстване под режим "de minimis" допустима ли е инвестиция в 

ДМА, с който да се произвежда нов продукт в границите на основната 

икономическа дейност на кандидата, които до сега не се е произвеждал в 

предприятието и да бъда обект на продажба на трети лица?  

Или новият продукт е допустим за производство само ако се влага като 

суровина, която до сега е била закупувана от външен доставчик като по този 

начин ще се намалят производствените разходи? 

 

Подател: Ева Веселинова 

Ел. поща: eva_veselinova_@abv.bg 

Описаната в запитването инвестиция би била допустима за финансиране под 

режим "de minimis", в случай че са изпълнени всички приложими за процедурата 

условията и критериите за допустимост, вкл. и от гледна точка на изискването за 

подобряване на производствения капацитет на кандидата. 

  

88. 24.01.2019 г. Във връзка с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 

„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

В случай че питането Ви се отнася до една от допустимите по процедурата 

първоначални инвестиции  в материални и нематериални активи (приложими при 
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предприятия“, моля да отговорите на следния въпрос:  

Какво е определението Ви за "същото място" (13.1., I, 3)) в контекста на 

определянето на това дали е създаден нов стопански обект?  

Например имаме цех А в парцел Х. До него в същия парцел планираме да 

построим цех Б, които да оборудваме с машини (за които ще искаме 

финансиране).  В новия цех ще произвеждаме същите продукти, които сме 

произвеждали до сега.   

Даденият пример счита ли се за "допустим проект" съгласно раздел 13.1.I 

Допустими проекти според Условията за кандидатстване? 

 

 

Подател: Ева Веселинова 

Ел. поща: eva_veselinova_@abv.bg 

избран от кандидатите режим „регионална инвестиционна помощ“), а именно 

„създаване на нов стопански обект“, обръщаме внимание, че създаването на нов 

стопански обект означава създаването на нова различна производствена 

единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като 

стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, 

функционално и организационно отделена единица, която се характеризира 

с висока степен на автономност.  

Водеща характеристика за определянето на инвестицията като нов стопански 

обект, а не разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, е това 

дали предприятието вече има стопански обект на същото място, т.е новият 

стопански обект трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на 

съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект. 

В тази връзка и на база представената в запитването информация посоченото ot 

Вас би представлявало по-скоро „разширяване капацитета на съществуващ 

стопански обект“, което също е допустима инвестиция по настоящата процедура 

в рамките на режим „регионална инвестиционна помощ“. 

Следва да имате предвид, че окончателно становище ще бъде взето от 

Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата 

информация и документация относно конкретното проектно предложение. 

89. 24.01.2019 г. Във връзка с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 

„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“, моля да отговорите на следния въпрос:  

Каква дефиниция давате на понятието "продукт" в контекста на настоящата 

процедура от гледна точка на отговор, който сте дали на въпрос номер 

7/18.12.2018 г., а именно:  

"За целите на настоящата процедура допустимите първоначални инвестиции 

са: създаване на нов стопански обект, разширяване на капацитета на 

съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствен 

процес на съществуващ стопански обект. В тази връзка диверсификацията на 

продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били 

произвеждани до момента в него не попада сред допустимите по 

процедурата първоначални инвестиции. Обръщаме внимание, че с оглед 

Посочената в запитването промяна в продукта, единствено на база неговия 

размер, се счита за допустима. 

Обръщаме внимание, че под диверсификация на съществуващ стопански обект, 

която не е сред допустимите инвестиции при приложим режим на помощта 

„регионална инвестиционна помощ“, следва да се разбира разнообразяване на 

продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до 

момента в него, т.е това са нови продукти за предприятието с фундаментално 

нови характеристики, изключващи незначително осъвременяване на 

продуктите.  

В заключение, добавянето на нови характеристики или подобряване на 

съществуващите продукти и услуги, обхващащи напр. клас, разряд, серия, 
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спазване на изискванията по процедурата, едно от които е кандидатите да са 

заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност, в 

новия стопански обект може да се произвеждат само продукти, които са 

обект на основната икономическа дейност на кандидата и са произвеждани в 

друг/и негов/и стопански обект/и."  

"Продукт" означава ли група изделия и в новия стопански обект може да се 

произвеждат нови модели от тази група?   

Например кандидатът произвежда изделие Х в размер 1,2 и 3. Сега иска в 

нов стопански обект да произвежда изделие Х, но размер 4. Това счита ли се 

за "нов продукт", при положение че е същото изделие, но с други размери? 

 

Подател: Ева Веселинова 

Ел. поща: eva_veselinova_@abv.bg 

поредица, видове и разновидности (напр. различни разцветки, размери) на вече 

произвеждани продукти в предприятието, не се счита за производство на нов 

продукт. 

  

90. 24.01.2019 г. Във връзка с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 

„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“, моля да отговорите на следния въпрос:  

В приложение И е посочена следната формула за изчисление на Претеглен 

коефициент на приходите от износ:  

(Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 

2015, 2016 и 2017 г., ред „Левова равностойност на валутните приходи от 

износ“  (код 15700) делено на Раздел А, т. I “Приходи от оперативна 

дейност”, ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част 

на ОПР за 2015, 2016 и 2017 г.) умножено по 100.  

 

Коефициентът се изчислява в проценти. 

 

При така зададените изисквания излиза, че два пъти имаме умножение по 

100, защото според написаното имаме:  

 

сума код 15700 делено на сума код 15100 (което дава коефициент) и 

умножено по 100 (което вече принципно дава процент), а след това казвате 

Коефициентът се изчислява в проценти., т.е. още един път ли имаме 

умножение по 100? 

 

Моля да дадете точната формула за изчисление на показателя в процент: 

 

Във връзка с изчислението на Претеглен коефициент на приходите от износ 

(2015 г., 2016 г. и 2017 г.), обръщаме внимание, че умножението по 100 е 

еднократно като цитираното в запитването изречение „Коефициентът се 

изчислява в проценти“ потвърждава това обстоятелство, а не означава повторно 

умножение. 
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15700/15100*100*100 

 

или 

 

15700/15100*100  ? 

 

За сравнение в другите показатели от критериите има зададени формули със 

сумиране, изваждане, делене без да сте добавили накрая в самата формула 

"умножено по 100", което реално превръща показателят в процент. А 

записвате само изречението "Коефициентът се изчислява в проценти", което 

означава, че цифрата получена от дадената формула се умножава по 100 за 

да стане процент. 

 

Подател: Ева Веселинова 

Ел. поща: eva_veselinova_@abv.bg 

91. 24.01.2019 г. Здравейте, 

Моля да потвърдите или отхвърлите, че не е налице свързаност по чл. 4, ал. 5 

от ЗМСП, чрез физически лица, между предприятие А – кандидат и 

предприятие Б, при наличие на следните обстоятелства: 

1. Петима от съдружниците в предприятието А-кандидат притежават по 6% 

(общо 30%) дялове от капитала на предприятието кандидат, като един от 

тези съдружници е и негов управител. Съгласно дружествения договор на 

предприятие А, решенията за дейността на предприятието се вземат от 

Общото събрание минимум с мнозинство от ¾ от капитала на дружеството. 

Тоест, действащи съвместно, тези лица с техните общо 30% не могат да имат 

решаващо влияние върху дейността на предприятие А.  

Съгласно същия дружествен договор управителят организира, ръководи и 

контролира дейността на дружеството, като осигурява изпълнението на 

решенията на Общото събрание, като изпълнява и други функции, но пак 

възложени му от Общото събрание. Тоест, управителят самостоятелно, без 

решението или одобрението на Общото събрание, не може да има решаващо 

влияние върху дейността на дружеството. 

 

2. Петимата съдружници  в предприятие А-кандидат, притежаващи общо 

30% от него, притежават и по 20% (общо 100%) дял в друго предприятие Б, 

осъществяващо дейността си на същия или вертикално свързан пазар. 

На базата на предоставената в запитването информация, хипотезата на чл. 4, ал. 5 

от ЗМСП е неприложима и двете предприятия (А и Б) са независими 

предприятия.  В случая, когато физическо лице притежава самостоятелно или 

чрез група от физически лица, които действат съвместно (в случая петима от 

съдружниците в предприятие А), по-малко от 50 % от предприятието кандидат (в 

случая 30 %), не е налице свързаност между предприятие А и Б съгласно чл. 4, 

ал. 5 от ЗМСП. 

По смисъла на посочената разпоредба от Закона за малките и средните 

предприятия /ЗМСП/ процентното съотношение на притежание на капитал или 

брой гласове обхваща единствено случаите, в които същото е в размер на повече 

от половината (т.е. над 50%). Допълнително, партньорство по смисъла на чл.4, 

ал.3 от ЗМСП между предприятия не е налице, ако връзката между тях се 

осъществява чрез физическо лице или група от физически лица, които действат 

съвместно. 

Освен това в запитването не е налична достатъчно информация и документация, 

от която да се заключи категорично наличие или не на решаващо влияние на 

управителя на двете предприятия. В тази връзка следва да имате предвид, че 

окончателно становище ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия 
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Лицето, управител на предприятието кандидат А е и управител на 

предприятие Б.  

 

3.Не съществува договор или друг акт, който да регламентира 

упражняването на влияние на предприятие А върху предприятие Б. 

 

Моля да дадете конкретен отговор на база посочените обстоятелства, като 

сме наясно, че преди сключване на договор комисията ще провери отново и 

ще обследва наличието или не на свързаност.  Посочването на конкретен 

отговор вместо цитирането на Закона за малките и средни предприятия, не 

само при този, а и при други казуси, касаещи свързаност, е изключително 

важно по отношение правилното определяне на категорията на кандидатите 

и избягването на грешки поради неправилно тълкуване, които грешки биха 

се оказали фатални при сключването на договор за безвъзмездна финансова 

помощ.  

 

Благодаря предварително! 

 

Подател: elena_l@mail.bg 

Ел. поща: elena_l@mail.bg 

орган, която ще разполага не само с цялата информация, но и с документацията 

относно конкретното проектно предложение. 

  

 

 

 

 
 
 


