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№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 22 април 2019 г.
270.

12.04.2019

Уважаеми Дами и Господа,
Моля за отговор на следните въпроси по процедурата:
1. В случай, че Кандидатът счита, че в следствие на проектната реализация,
проектът ще има като ефект постигане на ресурсна ефективност, изразена в
принос за постигане на следните индикатори:
1) Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия –
количества потребени води за производството на единица продукт на
годишна база, преди/след изпълнение на проекта в м3/год.;
2) Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране –
количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция
на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в т./год.
Моля да разясните по какъв начин и с какъв документ кандидатът следва да
отчете горепосочените данни, касаещи водопотреблението и отпадъците –
дали със счетоводни данни, предоставени от самото предприятие или ще се
проследява по служебен път от УО на ОПИК съгласно данни, предоставяни
към НСИ от предприятието?
В случай, че степента на изпълнение на индикаторите ще се проследява
съгласно данни, предоставени от НСИ на УО на ОПИК, моля да посочите
конкретно кои справки и/или отчети и кои от изложените в тях данни ще
бъдат проследявани?
2. В случай, че Кандидатът посочи, че проектът няма принос в постигане на
индикаторите за ресурсна ефективност, а оценителната комисия счете, че
изложеното е приложимо за кандидата с оглед на представената информация
във формуляра за кандидатстване – моля да посочите какви действия ще
бъдат предприети на етап оценка на проектното предложение и дали

1. Съгласно Условията за кандидатстване „…макар и да не са част от
индикаторите по процедурата, в случай че в т. 11.5. „Данни за ресурсна
ефективност“ от Формуляра за кандидатстване като ефект от изпълнението
на проекта кандидатът е посочил намаляване на водопотреблението или
намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране, следва да се
предостави и следната информация (в случаите когато това е приложимо):
1) Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия –
количества потребени води за производството на единица продукт на годишна
база, преди/след изпълнение на проекта в м3/год.;
2) Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране –
количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на
годишна база, преди/след изпълнение на проекта в т./год.
3) Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия –
количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на
проекта в м3/год.;
4) Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране –
количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на
проекта в т./год.
Отчитането на горепосочените данни, касаещи водопотреблението и
отпадъците (т. 1 – т. 4) се отнася за периода от една календарна година,
следваща годината на приключване на проекта съгласно посоченото в чл. 7 от
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(Приложение У към Условията за изпълнение).“
В случай, че в т.11.5. от Формуляра за кандидатстване кандидатът е попълнил
информация за един или повече от тези показатели, отчетените резултати следва
да са на база счетоводна справка по видове ресурси или други счетоводни
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непосочване на тази информация би довела до отхвърляне на проектното
предложение?
Подател: В.Веселинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com

справки и вътрешнофирмени документи.2. Следва да имате предвид, че
представянето на информация за показателите, които са посочени в т.11.5. от
Формуляра за кандидатстване не е задължително и в тази връзка дори и да е
приложимо, ако кандидатът не е представил такава, оценителната комисия няма
основание да изисква представянето на такава или да я включва служебно в
т.11.5. от Формуляра.
Допълнително може да се запознаете с разяснението на УО, публикувано на
въпрос № 116, т. 1.

271.

12.04.2019

Здравейте!
Моля за отговор на следните въпроси:
1. За какъв период от време, след реализацията на проекта, кандидатът е
длъжен за поддържа заявения основен код на икономическа дейност?
2. Предвиждат ли се и ако да - какви санкции, в случай че в периода на
мониторинг кандидатът промени своя код на основна икономическа дейност,
макар и в рамките на една група?
Пример - кандидат има основен код на икономическа дейност за 2017 и код
на проекта - 22.21. В същото време има и допълнителен код 22.22. Ще търпи
ли този кандидат санкции, в случай че след реализацията на проекта, поради
промени в пазарната конюнктура, основният код бъде променен на 22.22?

272.

12.04.2019

Подател: Николай Николов
Ел. поща: office@cmn-projects.com
Уважаеми дами и господа,
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:
Фирмата кандидат е Едноличен търговец. За изчислението на Претеглен
коефициент на задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.) какви стойности да
имаме в предвид като еквивалент за код 05000 ( ред „А. Собствен капиталобщо за раздел А“) , понеже в баланса на ЕТ съответния код е без стойности.
Подател: Birsen Fahri

1. и 2. Проверката относно кода на основна икономическа дейност на кандидата е
въз основа на данни предоставени от НСИ за 2017 г. като същата се извършва
по служебен път към момента на оценка на проектното предложение.
При условие че това изискване е спазено, Условията за кандидатстване, както и
Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(Приложение У към Условията за изпълнение), не поставят изискване
кандидатът да запази този код на икономическа дейност като основен и след 2017
г. Посоченото не отменя ангажимента на кандидата да постигне подобряване на
производствения си капацитет по отношение на икономическата дейност, която е
предмет на подкрепата, както и да се съобрази с прогнозите за развитието на
предприятието, които същият е направил в рамките на Бизнес плана (и посочени
в чл. 6 от Административния договор).

Ако имате предвид критерий 6 от раздел I на критериите за техническа и
финанснова оценка, а именно „Претеглен коефициент на дългосрочна
задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.)“, съгласно посоченото в колона „Източник
на проверка“ към критерия, данните за неговото изчисляване се взимат от
конкретни кодове в Счетоводния баланс на кандидата за съответната година.
В случай на кандидат ЕТ, при който нетните приходи от продажби са били под
изискуемия размер, при който се дължи изготвяне на Счетоводен баланс (за 2015
г. този размер е 100 000 лв., а за всяка от годините 2016 г. и 2017 г. е 200 000 лв.),
данните за собствения капитал не могат да бъдат формирани на база
информацията, съдържаща се в Годишния отчет за дейността на предприятията,
несъставящи баланс. В тази връзка при наличие на кандидат, който попада в
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Ел. поща: fn2544fn@gmail.com

хипотезата на предприятие, несъставящо баланс, данните по критерия
„Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.)“ за
годината, за която съответното предприятие не е съставяло Счетоводен баланс,
ще се считат с нулева стойност. Посоченото е в съответствие с бележка под
линия 8 на Критериите и методологията за оценка на проектни предложения
(Приложение И), където е обърнато внимание, че в случаите, при които
коефициентът за дадена година не може да бъде изчислен поради наличието на
„0“ в знаменателя, данните от тази година не следва да се вземат предвид.
В случай че за останалите години от референтния период съответното ЕТ е
съставяло Счетоводен баланс, данните по критерия за всяка от тези години ще се
изчисляват съгласно посоченото в колона „Източник на проверка“ към критерия.
Ако за дадено предприятие коефициентът на задлъжнялост не може да бъде
изчислен за нито една от годините, то няма да получи точки по критерия, защото
по този критерий предприятията получават точки само в случаите, когато същите
имат положителни коефициенти, които не надвишават стойността 0.9.
В заключение бихме искали да обърнем внимание, че едно от изискванията за
допустимост на кандидатите по настоящата процедура е същите да имат
реализиран определен размер нетни приходи от продажби за периода 2015 - 2017
г., който зависи от категорията на предприятието кандидат и е посочен в т. 11.1.,
4) на Условията за кандидатстване.

273.

12.04.2019

Здравейте,
бих искала да задам следния въпрос:
Кандидат по процедурата е фирма А. Собствеността на Фирма А е
разпределена между две физически лица X и Y, всяко с дял точно 50%.
Двете физически лица са и управители във фирма А. Лицето Y притежава
100% от собствеността на фирма Б и е управител там. Двете фирми работят
на хоризонтално свързан пазар. Следва ли фирми А и Б да се считат за
свързани предприятия.
Благодаря и хубав ден!
Подател: Ива Калоянова
Ел. поща: iva_kaloqnova12@abv.bg

Предвид информацията, съдържаща се в запитването Ви и съгласно разпоредбите
на чл. 4, ал. 5 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), не е налице
свързаност между фирма „А“ и фирма „Б“.
За да е налице свързаност между две предприятия чрез физическо лице или група
от физически лица, които действат съвместно е необходимо кумулативно да са
изпълнени две условия:
1/ двете предприятия да осъществяват което и да е отношение по смисъла на чл.
4, ал. 5 от ЗМСП, което съгласно представената информация не е налице, тъй
като физическо лице Y не притежава повече от 50% от капитала на фирма А.
2/ въпросните предприятия да извършват своята дейност или част от нея на
същия съответен пазар или вертикално свързани пазари.
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В допълнение обръщаме внимнаие, че партньорство между предприятия не може
да се реализира, ако връзката между тях се осъществява чрез физическо лице.
Следва да имате предвид, че в запитването не е налице информация, от която да
се заключи наличие на право за упражняване на решаващо влияние от страна на
предприятие „Б“ над предприятие „А“.
274.

15.04.2019

Здравейте,
в отговор на въпрос 250 сте посочили, че в случай на погрешно декларирана
категория предприятие, на кандидата ще му бъде отказано да сключи ДБФП.
Как обаче ще процедирате в случай, че има промяна в категорията на
предприятието от момента на кандидатстване към момента на сключване на
ДБФП, без да говорим за погрешно самоопределяне? Конкретен пример:
- предприятие Х е бил малко предприятие за периода 2015-2017 г..
- През 2018 г. преминава в категория средно (увеличение на персонала).
- към момента на кандидатстване - април 2019 г., фирмата декларира в прил.
Д (Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП) данни за приключилата 2018 г.., но тя все
още попада в категория малко предприятие , тъй като няма 2 последователни
години в новата категория.
- фирмата заявява размер на БФП до 750 000 лв., но при интензитет 60%
- при хипотеза, че ДБФП се сключат до края на 2019 г, статута на фирмата
няма да се промени. НО ако оценката се забави и ДБФП бъдат сключени
през 2020 г., тогава последната приключена година ще е 2019 г. и фирмата
отново ще е средно предприятие. Тя ще е променила статута си, защото вече
ще има 2 последователни години в новата категория.
- Кака ще постъпите в този случай, защото тук няма погрешно деклариране
на данни, волно или неволно. Т.е. дори и да има неправилно класиране,
както сте отворили във въпрос 250, то не е по вина на фирмата, защото е
спазила всички правила на ЗМСП и на процедурата и коректно се е
самоопределила като малко, а същевременно към момента на сключване на
ДБФП тя ще е с променен статут поради удължената оценка.
Моля за конкретен отговор и вземане под внимание на всички
обстоятелства, както и факта, че процедурата обхваща реално период от 5
години - 3 години исторически период (2015-2017), 2018 последна
приключила финансова година, за която се декларират данните по ЗМСП, и
2019 г - година на оценка, която може да се окаже, че е последна прикл.
финансова година към момента на сключване на ДБФП.

Обръщаме внимание, че разяснението на УО, дадено на въпрос № 250 е в
хипотезата на погрешно декларирана категория.
В случай, че към момента на сключване на административния договор за
безвъзмездна финансова помощ (ако до такъв се стигне) са налице обстоятелства,
които водят до промяна на категорията на предприятиято спрямо категорията,
която същият е бил към момента на кандидатстване, няма да бъде отказано
сключване на административен договор, ако кандидатът е съобразил заявения
интензитет на помощта, както и заявения размер на помощта както към момента
на кандидатстване, така и спрямо категорията, която същият предвижда да бъде
към момента на сключване на договора.
Посоченото означава, че при промяна на категорията на предприятието към
момента на сключване на административния договор и за да може заложените
интензитет и размер на безвъзмездната финансова помощ да отговарят на
праговете, приложими за съответната категория както към момента на
кандидатстване, така и към момента на сключване на АДБФП, то предприятието
следва да заложи интензитет и размер на безвъзмездната финансова помощ,
приложими за по-ниската от двете категории.
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.
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275.

15.04.2019

Подател: Александрова
Ел. поща: alexandrova.m@yahoo.com
Здравейте, моля за отговор на следните въпроси:
1.)Допустим ли е, по настоящата процедура разход за актив, който да бъде
монтиран/инсталиран към вече съществуващо в производството на
кандидата оборудване и по този начин да повиши производствения
капацитет. Въпросният актив ще представлява ДМА и ще отговаря на
всички други изисквания за допустимост, като ще подобрява
производствения капацитет без сам по себе си да представлява
производствено оборудване.
Например: придобиване и монтиране на подгревна инсталация на силози за
суровини и производствени възли и агрегати, което ще позволи
производствения процес да се извършва и при неблагоприятни атмосферни
условия (температури под нула градуса).
2.)Допустимо ли е при условие, че се предвижда закупуването на няколко
различни актива – придобиването и въвеждането на всеки от тях да се
обособи в отделна дейност по проекта. Например: Дейност 1 - Подобряване
на производствения капацитет чрез придобиване на актив 1; Дейност 2 Подобряване на производствения капацитет чрез придобиване на актив 2 и
т.н. Тъй като различните активи ще водят до подобряване на
производствения капацитет по различен начин и могат да бъдат доставени от
различни доставчици по различно време събирането им в една единствена
дейност ( както е посочено в Насоките за кандидатстване) ще затрудни
ясното и достатъчно подробно описание на дейността (ограничено до 4000
символа), както и ще бъде усложнено отчитането на изпълнението на
проекта (ако се стигне до такова) в ИСУН 2020.
Подател: Любомир Златков
Ел. поща: eka_2006@abv.bg

1. В Условията за кандидатстване изрично е посочено, че за да са допустими
разходите по режим „регионална инвестиционна помощ“ същите следва да
представляват първоначална инвестиция в материални и нематериални активи,
свързани със създаване на нов стопански обект, разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствен
процес на съществуващ стопански обект. В случай че посочените от Вас
инвестиции са част от новите машини, съоръжения и оборудване, то подобни
разходи могат да бъдат подкрепени по настоящата процедура при спазване на
всички останали критерии, изисквания и условия.
В случаите когато посочените инвестиции представляват по-скоро добавяне на
компоненти към съществуващи активи и при условие, че проектът ще се
изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, същите
няма да се считат за допустими с оглед на факта, че не е налице достатъчна
увереност, че представляват първоначална инвестиция в цялостно ново решение.
По отношение на описаната от Вас подгревна инсталация следва да имате
предвид, че в случай че същата произвежда енергия не би следвало да е
допустима по режим “регионална инвестиционна помощ” с оглед на
ограничението инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. и за
собствено потребление (като системи за климатизация, котли, системи за
оползотворяване на остатъчна топлинна енергия, ко-генерация, термопомпи,
вентилационни системи и др. под.), да не могат да получат финансиране по
режим „регионална инвестиционна помощ“
По отношение заявяване на описаните от Вас разходи по режим „de minimis” и
при условие, че същите отговарят на изискването да са дълготраен актив и са
обосновани от гледна точка подобряване на производствения капацитет на
кандидата, биха се считали за допустими.
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.
2. Моля, запознайте се с разяснението на УО, дадено на въпрос № 116, т. 2, както
и на въпрос № 264.
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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“

276.

15.04.2019

Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“, бих желал да
задам следния въпрос.

Съгласно посоченото в критерий 1 от раздел IV на критериите за техническа и
финансова оценка, в случай че поне 70 % от инвестициите (съгласно заявените
разходи в бюджета) се реализират на територията на област Велико Търново,
Габрово, Русе, Добрич, Ямбол, Хасково, Перник, предприятието ще получи 3
точки по критерия.

Колко точки ще получи на раздел IV. Приоритизиране на проекти, т. 1.
Регионална приоритизация на проекти, предприятие-кандидат което е:
Регистрирано (има седалище) на територията на София-град, има едно
изнесено работно място на територията на област Стара Загора, и поне 70 %
от инвестициите (съгласно заявените разходи в бюджета) ще се реализират
на територията на област Русе, като за тези инвестиции няма да се открива
ново работно място в област Русе, а ще се работи чрез отдалечен достъп с
хората намиращи се в гр. София и област Стара Загора?
Моля за максимално конкретен отговор!
Подател: И. Иванов
Ел. поща: ivan.ivanov2022@abv.bg
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