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Здравейте,
Във връзка с изпълнение на изискването за първи доставчик, моля да ни
отоговорите на следното:
Ние сме фирма, която внася машини, оборудване и съоръжения.
Бихте ли ни отоговорили как трябва да процедираме в случай, че наш клиент
желае да закупи от нас цялостна технологична линия за производство на
краен продукт. Тази линия се състои от 10 – 12 машини и агрегати, но
закупени от различни производители, като ние я инсталираме в едно цяло?
Качеството, надежността и прозводителността при някои от основните
машини е по – добро при утвърдени производители, поради това клиентите
ни водени от съотношението качество – цена предпочитат някои от
възловите машини да са именно на утвърдени фирми. Всички тези машини и
агрегати се интегрират / комплектоват напълно успешно при цялостната,
крайна комплектовка на технологичната линия.
Един от следните документи описани в Условията за кандидатстване
„Декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик /договор за търговско представителство
между производител и първи доставчик“ трябва ли да представим от
производителите на всяка една от тези 10 – 12 машини и агрегати, които
окомплектоват цялостната технологична линия? Имайте предвид, че
вероятния брой на различните производители от които ще се доставят
отделните машини и агрегати ще е около 5 – 6 производителя, а доставчикът,
който окомплектова, монтира, пуска в експлоатация и осъществява 72 –
часовите проби е 1 т.е нашата компания.
С уважение,

Съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура с оглед
определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на
дълготрайни активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за
кандидатстване оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна
инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена цена от производителя/първия
доставчик.
Първи доставчик е предприятие, чиято обичайна дейност е доставка на нови
дълготрайни активи, които не са завеждани като ДМА/ДНА преди закупуването
им от получателя на помощта. За допустими ще се считат тези активи, които са
нови, не са били използвани от доставчика и не са били обект на повече от една
покупко-продажба (между производителя и първия доставчик), преди
закупуването им от получателя на помощта.
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 изпълнение (Приложение Б). В допълнение към декларирането на
обстоятелствата при подаване на проектното предложение, кандидатите следва
да представят и Декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик /договор за търговско представителство
между производител и първи доставчик, от които да е видно, че е спазено
изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик.
В случай че не сте производител на въпросната технологична линия и при
условие, че не може да вземете от едно предприятие документ, удостоверяващ,
че сте първи доставчик на тази линия, за да може да спазите изискването по
процедурата следва по отношение на всеки един дълготраен актив, от който е
съставена технологичната лния, за която предоставяте оферта, да разполагате с:
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Подател: В. Тодоров
Ел. поща: todorov7707@abv.bg

- оторизиращ документ, издаден от производителя на съответното оборудване на
Вашата фирма, от който да е видно, че е спазено изискването за първи доставчик
или
- да имате сключен договор за търговско представителство между съответния
производител и Вашата фирма, от който също следва да е видно, че е спазено
изискването за първи доставчик.
В случай че сте производител на въпросната технологична линия (а не
осъществявате просто дейност по механично събиране на отделните компоненти,
от които е съставена тя в едно цяло, без да е налице добавена стойност от Ваша
страна, която да квалифицира технологичната линия като цялостно нов продукт),
то тогава следва към офертата да представите и Декларация от производител, от
която да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител. Следва да имате предвид, че както кандидата, така и лицето
предоставило документ на декларативен принцип (какъвто е и Декларацията от
производител) носят наказателна отговорност в случай на установени неверно
декларирани данни.
Обръщаме внимание, че посоченото изискване за представяне на оферти от
производител или първи доставчик е само на етап кандидатстване като в случай,
че се стигне до сключване на административен договор за БФП, всяка една
фирма, която може да дистави въпросната технологична линия, би могла да
участва в процедурата за избор на изпълнител.

25.

02.01.2019 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 следния въпрос:
Допустим ли е разхода за закупуване на парогенератор, който представлява
ДМА и е допълващо оборудване, необходимо за работата и нормалната
експлоатация на производствено оборудване - гладачна техника?
Благодаря предварително за точния отговор.

Закупуването на ДМА, които водят до подобряване на производствения
капацитет, включително придобиването на оборудване, представляващо гладачна
техника, е допустимо при съобразяване с изискванията на условията за
кандидатстване по процедурата.
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Поздрави,

26.

02.01.2019 г.

Подател: Любена Димитрова
Ел. поща: lubenageorgieva@gmail.com
Уважаеми дами и господа,
В продължение на дадения от Вас отговор на въпрос №19 от 21.12.2018г.,
молим за следните допълнителни разяснения:
1.В хипотеза, че проектното предложение бъде подадено през м. Януари или
м. Февруари 2019г. и съответно кандидатът няма приключена финансова
2018г., молим за потвърждение, че за последна приключена финансова
година следва да се вземе предвид 2017г.
2.В случай, че проектното предложение бъде подадено през м. Април или м.
Май 2019г. и към НСИ са подадени отчети за приключена 2018 финансова
година, то следва ли същата да е определяща при определяне на статута на
дадено предприятие – дали е в затруднено положение или не.
Благодарим предварително!
Подател: evroprogrami@abv.bg
Ел. поща: evroprogrami@abv.bg

1. и 2. В случай че питането Ви касае критерият за недопустимост, свързан със
затрудненото положение, което се изследва при проекти, изпълнявани при
условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, то трябва да имате
предвид следното:
Както сме обърнали внимание и в отговор на въпрос № 19, 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 фианнсова 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. В тази връзка с цел да може коректно да се направи
преценката, както сме посочили и в отговор на въпрос № 19, при попълване на
Декларацията за държавни/минимални помощи в частта, касасеща затрудненото
положение, кандидатът следва да се съобрази с данните за последната
приключена финансова година.
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
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.
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В отговор на въпрос № 19 сме обърнали внимание също така, че 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. Във връзка с
необходимостта от преценка по отношение на групата и с оглед обстоятелството,
че в тази група може да се включва голямо предприятие (при което преценката се
извършва на база последни две приключили финансови години), преди
сключване на административен договор, в случай че е приложимо, кандидатите
следва да представят Счетоводен баланс за последните две приключени
финансови години по отношение на предприятията, с които формират група копие, заверено от кандидата. Представянето на Счетоводен баланс за
последните две приключени финансови години би позволило и проверка за
затрудненоto положение както към момента на кандидатстване, така и към
момента на договоряне, в случаите когато са налице различни последни
финансови години на двата етапа.
Преценката по отношение на последните две приключени финансови години се
извършва към момента на договаряне (когато се прави проверката по същество),
а не към момента на кандидатстване.
В случай че при проверката на посочения документ бъде установена липса на
документи и/или друга нередовност и същите са оповестени в Търговския
регистър и регистъра на ЮЛНЦ и са в идентичен формат на образеца, в който са
подадени към НСИ, документите няма да бъдат изисквани като това
обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона
за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

27.

03.01.2019 г.

Здравейте,
По процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“,
Въпросът е:
Какво означава „Когато кандидата се представлява заедно от няколко

Посоченото в запитването Ви означава, че когато кандидатът се представлява
заедно от няколко физически лица, проектното предложение следва да бъде
подписано с КЕП на всяко едно от тези лица. Ако в посочения от Вас случай
предприятието се представлява заедно от трима официални представители, то
проектното предложение следва да бъде подписано с три КЕП-а на всяко едно от
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физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при
подаването”? Че всяко от лицата трябва да има КЕП и как ще става на
практика подписването? При трима представляващи предприятието трябва
да има 3 електронни подписа? Моля дайте пример?!

тези лица.

С уважение,
Подател: Виктор Георгиев
Ел. поща: vkg87@abv.bg

Обръщаме внимание, че съгласно Условията за кандидатстване съществува
въможност кандидатът да упълномощи друго лице да подаде от негово име
проектното предложение.
Ако кандидатът избере тази втора възможност, към проектното предложение
следва да се приложи и пълномощно за подаване на проектното предложение с
КЕП. Пълномощното се попълва, датира и подписва на хартиен носител от лице
с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се
представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и
пълномощното се подписва от всяко от тях. След попълването, подписването и
поставянето на дата на хартиения носител, пълномощното следва да се сканира и
да се прикачи в ИСУН 2020. 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, както и че
лицето е било упълномощено да представлява кандидата към датата на
кандидатстване. Допълнително, в Условията за кандидатстване по процедурата
няма изискване пълномощното да бъде нотариално заверено.
В случай на подаване на проектното предложение от пълномощник – КЕП-а
следва да бъде с титуляр и автор упълномощеното физическо лице, а в случай на
упълномощаване на юридическо лице – КЕП-а следва да бъде с титуляр
упълномощеното юридическо лице и автор – официалният представляващ на
упълномощеното юридическо лице.

28.

03.01.2019 г.

Уважаеми дами и господа,
Потенциален кандидат по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“ има код на
основната икономическа дейност съгласно КИД 2008 – 22.22 „Производство
на опаковки от пластмаси“, формиращ над 70% от приходите на
предприятието. Дружеството е реализирало и приходи от допълнителна

Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване, за да са допустими
кандидидатите по настоящата процедура същите следва да развиват своята
основна икономическа дейност в една от определените в Националната
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 20142020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична
интензивност. В допълнение към това изискване е посочено също така, че
кандидиатите следва да са заявили подкрепа по проекта за кода си на
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дейност със съответния код на икономическа дейност 28.93 „Производство
на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн“ в размер
на над 15% от общите нетни приходи от продажби.
Тъй като и двата кода са допустими по настоящата процедура за подбор на
проекти, молим да уточните допустимо ли е фирмата да кандидатства с
проектно предложение за дейности и разходи, единствено свързани с втория
код – 28.93. Не на последно място, коректно ли е въвеждането на втория код
(28.93) в точка 2 от Формуляра за кандидатстване в ИСУН2020 – „Данни за
кандидата“ , „Код на проекта по КИД2008“ , а в поле „Код на организацията
по КИД 2008“ да бъде нанесен съответно кодът на основната икономическа
дейност – 22.22.

основна икономическа дейност.

Благодарим предварително!
Подател: Otdel Evroprogrami
Ел. поща: evroprogrami@abv.bg

В тази връзка информацията, попълнена в поле „код на организацията по КИД2008“ 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.
На база посоченото, за да бъде допустим кандидатът от гледна точка кода на
икономическа дейност на проекта същият следва да заяви подкрепа за кода си на
основна икономическа дейност, който съгласно изложената в запитването
информация попада сред допустимите кодове, изрочно посчени в т. 5) от раздел
11.1. на Условията за кандидатстване.

29.

03.01.2019 г.

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с открита процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“, моля за
отговор на следния въпрос:
В приложения Бизнес план (приложение Е), в таблица 1, раздел "Актив",
колона "Раздели, групи, статии", не са посочени конкретни редове от
счетоводния баланс. Следва ли да се разбира, че в посочената част на
таблица 1, трябва да се попълни единствено ред "Сума на актива
(А+Б+В+Г)" с код 04500?

В Приложение Е (Бизнес план), таблица 1 от актива на Счетоводния баланс
кандидатът следва да попълни данни единствено за ред "Сума на актива
(А+Б+В+Г)" с код 04500 с оглед на факта, че само тези данни присъстват като
източник на информация при оценката на пркетното предложение. Именнно с
цел да не се попълват данни от страна на кандидидата по останалите редове от
актива на Счетоводния баланс, клетките за тях са заключени.

Благодаря за съдействието!
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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

Подател: инж. К.Димов
Ел. поща: kras.dimov@mail.bg
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