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Дата на разясненията от УО: 20.05.2015 г. 

1. 08.05.2015 г. Ние сме акционерно дружество и като такова притежаваме три 

предприятия (ЕООД) при 100% собственост, т.е. имаме 100% 

свързаност между АД-то и ЕООД-тата. Възнамеряваме да 

кандидатстваме с един проект чрез АД-то което има собствена 

дейност и КИД 28.99 и с един проект чрез едно от ЕООД-тата с 

код 25.99. АД-то и ЕООД-то са средни предприятия при 60% 

интензитет на БФП - макс. размер на БФП 1 млн.лв. Според 

публикуваните насоки няма проблем двете предприятия при 100% 

свързаност да участват по отделно с проектни предложения тъй 

като са от различен клас (4-цифрения код) по КИД 2008. 

Въпросът ни е, дали и двете предприятия могат да кандидатстват 

по отделно за макс. размер на БФП до 1 млн. лева или не. 

 
Подател: Йордан Йорданов 

Ел. поща: yordan.yordanov@gwconsulting.bg 

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване 

на производствения капацитет в МСП“ проектно предложение може да подаде само едно 

предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност. Под 

свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 4-8 от Закона за малките и 

средните предприятия (ЗМСП). Под сходна дейност се разбира дейност, попадаща в 

същия клас (четирицифрен код) съгласно Класификацията на икономическите дейности - 

КИД-2008 (Приложение С към Насоките за кандидатстване). Предвид това, в случай че 

две предприятия са свързани по смисъла на чл. 4, ал. 4-8 от ЗМСП и извършват основната 

си икономическа дейност в различен клас (четирицифрен код) съгласно КИД – 2008, то 

участието им в процедурата с отделни проектни предложения се счита за допустимо 

съгласно Насоките за кандидатстване.  

Допълнително в случай, че е приложимо следва да имате предвид, че безвъзмездната 

финансова помощ, за която се кандидатства, заедно с получената държавна/минимална 

помощ от други източници не може да надхвърля коригирания размер на помощта, 

изчислен съгласно указанията на чл. 2, пар. 20 от Регламент на Комисията (ЕС) № 

651/2014, в случай, че стойността на допустимите разходи на инвестиционен проект или 

на единен инвестиционен проект по чл. 14, пар. 13 от регламента е над левовата 

равностойност на 50 000 000 евро. Единен инвестиционен проект е всяка първоначална 

инвестиция, започната от един и същ бенефициент (на равнище група) в срок от три 

години, считано от датата на започване на работите по друга подпомогната инвестиция в 

същия регион от ниво 3 (област) по Общата класификация на териториалните единици за 

статистически цели. Както е посочено в Приложение Ц към Насоките за кандидатстване: 

- „група" означава предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, като: 

"предприятие майка" означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни 

предприятия и съответно „дъщерно предприятие" означава предприятие, което се 

контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на крайно 

предприятие майка; 

- „дата на започване на работата“ означава първото от следните събития: започване на 

строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ 

ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави 

инвестицията необратима. Купуването на земя и подготвителните дейности като 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ 

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“ 

 
 

2 
 

№ Дата на 

получаване 

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

получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се 

считат за започване на работите по проекта.  

Следва да се има и предвид, че в случаите, когато кандидатът е средно предприятие, 

безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената  за последните 

седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК към съответния 

краен срок за подаване на проектни предложения, не може да надвишава 5 000 000 лева. 

2. 08.05.2015 г. Бихме искали да се регистрираме за участие в Информационните 

дни (София - 19 май 2015 г.) - Дияна Грозева и Яна Гочева. Моля 

да потвърдите получаването на имейла. 

Подател: Дияна Грозева 

Ел. поща: hrbe.bg@gmail.com  

Информационните дни по процедурата са открити, като за участие в тях не се изисква 

предварителна регистрация. 

3. 08.05.2015 г. Къде мога да получа информация кои производства в кой сектор 

на промишлени производства е? 

Искам да се ориентирам до кога е крайният срок за 

кандидатстване за нашата фирма, която е печатница, код по 

НКИД 1812. 

 

Подател: Иван Бенчев 

Ел. поща: printx@gmail.com 

Всички икономически дейности, които се извършват в областта на производството на 

стоки и предоставянето на услуги са обхванати и класифицирани  от Класификацията на 

икономическите дейности – версия 2008 г. (КИД – 2008) – Приложение С към Насоките 

за кандидатстване. КИД – 2008 съдържа подробна структура на класификацията на 

икономическите дейности, както и обяснителни бележки към тях. Крайният срок за 

подаване на проектни предложения от предприятията с основна икономическа дейност в 

сектор С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ е 08 юли 2015 г. 

както е посочено в т. 24 от Насоките за кандидатстване по процедурата. Следва да имате 

предвид, че кандидатите, които предпочитат да подадат проектното си предложение на 

ръка могат да го направят най-късно до 08 юли 2015 г., 17:30 ч. на посочения в т. 25 от 

Насоките за кандидатстване адрес. 

4. 08.05.2015 г. Допустимо ли е участието в процедурата на кандидат, собственик 

на стоматологична клиника, желаещ модернизация посредством 

закупуването на нова стоматологична техника и обновяването на 

съществуващата такава?  

 

Подател: Милко Пенчев 

Ел. поща: projectvarna@mail.bg 

 

 

Съгласно т. 11.1 от Насоките за кандидатстване допустими по процедурата са само 

кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в една от определените в 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 

групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност: 

високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства; 

интензивни на знание услуги; нискотехнологични и средно нискотехнологични  

промишлени производства. Посочените производства обхващат предприятия с 

определени кодове на икономическа дейност от секторите C, J и М съгласно 

Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008 Приложение С към Насоките 

за кандидатстване) и  дейностите на стоматологични клиники не попадат в тях.  
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5. 08.05.2015 г. Искаме да кандидатстваме по ОП „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ с краен срок 09 ноември 2015 

г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в 

секторите на интензивните на знание услуги. Имам питане по 

отношение на това, дали може да се кандидатства с проект за 

издаване на сертификат за качество ISO. Става дума за Софтуерна 

компания от Варна и от всички допустими дейности, № 4 се 

доближава най-много до идеята на този проект/ Дейности за 

внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната 

ефективност и ефикасност в производствения процес/. Понеже в 

предходни години имаше отделна ОП за този сертификат, а сега 

не е разчетена по същия начин, по мое мнение може да се 

кандидатства. Но естествено Вие сте компетентния орган, който 

може най-точно да отговори на този въпрос.  

 

Подател: Мария Алексиева 

Ел. поща: m.aleksieva2@gmail.com 

Съгласно т. 13.1 от Насоките за кандидатстване допустими по процедурата са проекти, 

включващи следните дейности: 1/ Дейности за подобряване на производствените процеси 

и/или 2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на 

съществуващите продукти и услуги, и/или 3/ Дейности за разнообразяване на 

асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или 4/ Дейности за внедряване на 

нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в 

производствения процес. Всички посочени дейности са допустими само ако 

представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със 

създаването на нов стопански обект, и/или разширяването на капацитета на съществуващ 

стопански обект. Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на 

текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции, и в 

този смисъл, дейностите за внедряване на стандарти за качество ще се считат за 

недопустими по процедурата. В допълнение следва да се има предвид, че по смисъла на 

чл. 2, пар. 30 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „нематериални активи“ означава активи, 

които нямат физически или финансов израз, като патенти, лицензи, ноу- хау или друга 

интелектуална собственост. Дейностите, свързани с внедряване на стандарти в 

предприятията са обект на друга процедура по ОПИК, насочена към развитие и 

укрепване на управленския капацитет, която ще стартира на по късен етап. 

6. 08.05.2015 г. Във връзка с вече отворената процедура BG16RFOP002-2.001 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и критерият 

за допустимост според публикуваната Методология за оценка, т. 

19, а именно: "Кандидатът не е предприятие, извършващо 

основната си икономическа дейност или кандидатстващо за 

финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на 

горски продукти", молим за уточнение кои точно от кодовете 

според КИД 2008 ще бъдат недопустими за финансиране? 

 

Подател: Нели Вутова 

Ел. поща: n.vutova@vutovi.bg 

 

Съгласно т. 11.2 от Насоките за кандидатстване с оглед избягване на припокриването на 

интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата 

процедура за подбор на проекти не могат да получат предприятия, извършващи 

основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за 

преработка и/или маркетинг на горски продукти. Както е посочено в Приложение Ц към 

насоките „горски продукт“ означава дървесина и недървесни горски продукти. 

„Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни 

и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни 

елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч. Дефиницията включва и продукти от 

следните производства преди индустриалната преработка на дървесината:  

1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или 

рязане или развиване;  

2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;  

3. Сушене и импрегниране на дървен материал;  

4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни 

пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни 

отпадъци;  
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5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;  

6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране. 

В допълнение, както е посочено в т. 11.1 от Насоките за кандидатстване допустими по 

процедурата са само кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в 

една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи сектори на икономическа дейност съгласно 

тяхната технологична интензивност, както следва: високотехнологични и средно 

високотехнологични  промишлени производства; интензивни на знание услуги; 

нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства. За да 

удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в допустимите 

сектори, кандидатите следва да представят към проектните предложения актуално 

Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния 

статистически институт (въз основа на данни за 2014 г.). 

При определяне на допустимостта на кандидатите по процедурата следва да се вземат 

предвид както посочените критерии, така и всички останали изисквания за допустимост, 

и съответно за недопустимост, описани подробно в т. 11.1 и т.11.2 от Насоките за 

кандидатстване. 

7. 08.05.2015 г. Нашето предприятие е специализирано в производството на 

полимерни опаковки, намиращи широко приложение в 

хранително-вкусовата промишленост. С цел  внедряване на ново 

поколение опаковки от РЕТ/ вместо от PS, каквито са в момента/ 

както и  разнообразяване на асортимента от продукти и услуги, 

имаме нужда от закупуване на  ново технологично оборудване за 

съществуващите ни производствени линии, представляващи 

матрици, всяка от които дава възможност за производство 

на  продукт, различен по вид на използвания полимер,  по 

форма  и по дизайн. Във връзка с предстоящия прием на проекти 

по  процедура „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП”, моля за отговор на следния въпрос: 

Като допустим или недопустим разход ще се разглежда 

закупуването на технологично оборудване към съществуващите 

производствени линии, а именно формообразуващи матрици, чрез 

внедряването на които предприятието ще постигне технологично 

обновление и разнообразяване на продуктовия асортимент? 

Подател: Деян Пилев 

Ел. поща: dpilev@capman.bg 

Съгласно т. 13.1 от Насоките за кандидатстване, дейностите по настоящата процедура са 

допустими, само ако представляват инвестиции в дълготрайни материални и/или 

нематериални активи, които попадат минимум в една от следните категории 

първоначална инвестиция - създаване на нов стопански обект и/или разширяване на 

капацитета на съществуващ стопански обект. В този смисъл, следва да се има предвид, че 

внедряването на „оборудване към съществуващи производствени линии“ представлява 

по-скоро добавяне на компоненти към съществуващи активи, без да е налице достатъчна 

увереност, че същите представляват първоначална инвестиция в цялостно ново решение. 

Освен това, придобиването на оборудване към съществуващи производствени линии не 

може да гарантира устойчивостта на направената инвестиция, тъй като е възможно 

останалите части от съществуващото оборудване да са остарели и амортизирани, което 

увеличава риска от непостигане на ефекта от изпълнението на проекта, неговите цели и 

резултати в такава степен, както  придобиването на цялостно ново решение.  

mailto:dpilev@capman.bg
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8. 08.05.2015 г. Във връзка с обявена процедура за подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“, моля за отговор и разяснения по поставените 

по-долу въпроси: 

1. Моля, опишете детайлно кои са конкретните икономически 

дейности съгласно КИД 2008, както и какво следва да представят 

кандидатите, за да докажат че проектите им са в съответствие и 

ще изпълняват дейности съгласно областите на Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). В Насоките за 

кандидатстване и Приложение 3 Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения е записано, че проектните 

предложения ще получат допълнително 4 т., ако  се изпълняват в 

една от областите на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация (ИСИС): мехатроника и чисти технологии; ИКТ и 

информатика; -Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните 

индустрии. 

В самата Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация (ИСИС), публикувана съгласно Насоките за 

кандидатстване на 

адрес: http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-

strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-

2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html, обаче не са цитирани детайлно 

самите икономически кодове съгласно КИД 2008, и все още за 

същата се приемат коментари, мнения и становища, които ще 

бъдат обобщени на 10.06.2015 г. В този смисъл като кандидат по 

процедурата не ми е ясно след като основният икономически код 

на предприятието, което управлявам е 14.13. "Производство на 

облекло, без работно" дали попада в обхвата на Иновационната 

стратегия или не. 

2. Моля, посочете какво означава " Код на проекта по КИД 2008", 

който кандидатите следва да посочат във формуляра за 

кандидатстване (т.2 "Данни за кандидата" и този код следва и 

може ли да е различен от кода на основната икономическа 

дейност на организацията, който се посочва в същата т.2 "Данни 

за кандидата". Ако е възможно кода на проекта да бъде различен 

1. По настоящата процедура се прилага приоритизиране на проекти, които се изпълняват 

в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

(ИСИС). Тематичните области на ИСИС не представляват сектори и не подлежат на 

категоризация съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД 2008. 

Обхватът и съдържанието на тематичните области на ИСИС е описан в разработения от 

Министерство на икономиката работен документ, който може да бъде намерен на 

посочения в Насоките за кандидатстване интернет адрес.  

В случай, че е приложимо кандидатите следва да представят подробна информация с 

обосновка и аргументи относно това в коя от изброените области на ИСИС попада 

съответния проект. 

2. В т. 2 „Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване са предвидени две полета за 

посочване на код по Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) – поле 

„Код на организацията по КИД 2008“ и поле „Код на проекта по КИД 2008“. 

В полето „Код на организацията по КИД 2008“ следва да се посочи кода на основната 

икономическа дейност по КИД - 2008 на предприятието - кандидат. Кодът, посочен в 

това поле от Формуляра следва да е идентичен с този от Удостоверението от 

Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа 

дейност на кандидата (въз основа на данни за 2014 г.). Във второто поле „Код на проекта 

по КИД 2008“ следва да се посочи кода на дейността, за която се кандидатства. ИСУН 

2020 не отчита посочените полета като задължителни за попълване и системата няма да 

включи полетата в съобщението „Има допуснати грешки при попълване на данните във 

формуляра“. Формулярът би могъл да бъде подаден и без попълването им, но следва да 

се има предвид, че посочването на кодовете съответно на предприятието-кандидат и на 

проекта е задължително за процедурата. 

Насоките за кандидатстване допускат кода на проекта по КИД 2008 да бъде различен от 

кода на предприятието-кандидат, като следва да се съобразят следните критерии за 

допустимост на кандидатите: „да развиват своята основна икономическа дейност в една 

от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната 

технологична интензивност“, и „да развиват дейността, за която кандидатстват в 

определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2014-2020 сектори“ (т 11. 1. от Насоките за кандидатстване). 

3. В Приложение З „Критерии и методология за оценка на проектни предложения“ е 

указан коректния начин на определяне на стойността на показателя „Изменение на 

средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта“ - 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
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от кода на организацията, моля уточнете кои са допустимите 

кодове на проект по обявената процедура. В този смисъл не е ясно 

и ако има разлика между кода на организацията и кода на 

проекта, кандидата какво следва да приложи към своето проектно 

предложение, защото от НСИ се издава единствено и само код на 

основната икономическа дейност на самата организация, както и 

възниква въпроса в следствие, ако проектът бъде одобрен как 

кандидата следва да докаже реализирането на този код. 

3.Моля, уточнете формулата за изчисление на 

коефициента „Изменение на средните генерирани приходи от 

износ вследствие на инвестицията по проекта“. Доколкото 

разбирам, коефициента следва да представи информация 

дали Изпълнението на проекта ще доведе до увеличаване на 

средните генерирани приходи от износ спрямо 2014г., но 

описаната формула в Приложение 3 Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения е записано следното: 

"[(Средната стойност на приходите от износ за разглеждания 

прогнозен период минус приходите от износ за 2014 г.) делено на 

заявените общо допустими разходи по проекта] умножено по 

100." 

В проекта на Насоките за кандидатстване по обявената процедура 

формулата бе записана по следният начин: (Средната стойност на 

приходите от износ за разглеждания прогнозен период минус 

приходите от износ за 2014 г.) /  приходите от износ за 2014 г.) 

Според мен това е правилната формула, след като следва да се 

изчисли изменението спрямо 2014 и не виждам смисъл да се 

съпоставя с заявените общо допустими разходи по проекта. 

Моля, уточнете коя е правилната формула за изчислението на 

този коефициент. 

4. Моля, уточнете възможните варианти за подаване на 

проектните предложения и дали е възможно да бъде подадено 

изцяло електронно чрез КЕП, т.е. да се подаде чрез Исун 2020 не 

само формуляра, но и всички останали придружителни 

документи?  

5.Моля, конкретизирайте начина на изчисление на показателя 

Вътрешна норма на възвращаемост. От описаната формула 

[(Средната стойност на приходите от износ за разглеждания прогнозен период минус 

приходите от износ за 2014 г.) делено на заявените общо допустими разходи по проекта] 

умножено по 100. По този начин показателят показва приноса на инвестицията (общите 

допустими разходи по дадения проект) за увеличение на приходите от износ за периода 

N+1, N+2 и N+3, където N е годината на приключване на договора/проекта. 

4. По настоящата процедура е предвиден един вариант на подаване на проектни 

предложения, който е подробно описан в т. 22 от Насоките за кандидатстване. 

Подаването на проектни предложения се извършва чрез попълване на уеб базиран 

формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за 

управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) 

без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния 

интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

След финализиране на формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, системата генерира 

декларация и етикет за подаване на проектното предложение в Управляващия орган. 

След електронното подаване на формуляра за кандидатстване, изискващите се съгласно т. 

23 от Насоките за кандидатстване придружителни документи към формуляра за 

кандидатстване се подават на хартиен носител (като Бизнес плана се прилага и на 

електронен носител) на посочения в т. 25 от Насоките за кандидатстване адрес (гр. София 

1000, ул. „6-ти септември“ № 21). Подадените на хартиен носител документи се описват в 

т. 12 от Формуляра преди подаването му чрез системата ИСУН 2020. 

5. Вътрешната норма на възвращаемост (IRR) е метод за оценка на ефективността на 

инвестиционни проекти. IRR  на проекта е тази норма на дисконтиране, която изравнява 

сумата на настоящите стойности на положителните парични потоци със сумата на 

настоящите стойности на инвестиционите разходи, т.е това означава, че IRR e нормата на 

дисконтиране, при която Нетната настояща стойност (NPV) e равна на 0. 

Вътрешната норма на възвръщаемост (N, N+1, N+2, N+3) следва да се изчислява чрез 

използване на функцията IRR в МS Excel. Формулата е подробно представена в работен 

лист „Прогнозни ОПР и ОПП“, под таблица 16. 

Изчисляването на Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) от Бизнес-плана става от 

таблица 16 „Прогнозен отчет на обособения паричен поток на проекта“, ред 

„РЕЗУЛТАТ“, колони 4, 5, 6 и 7, които съответстват на години N, N+1, N+2 и N+3. 

Допълнителна информация за образуване на стойностите в Таблица 16 „Прогнозен отчет 

на обособения паричен поток на проекта“: 

В година N като отрицателен паричен поток са включени разходите за инвестиции по 

https://eumis2020.government.bg/
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в  Приложение 3 Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения не става ясно от коя таблица от Бизнес-

плана следва да се направят калкулациите, дали паричният 

поток St включва ли амортизациите, нетната печалба или 

печалбата преди данъци следва да бъде калкулирана. Моля, 

бъдете по-конкретни. 

6.Уважаеми дами и г-да, приложеният Бизнес-план към пакета с 

документи към обявената процедура е във формат единствено и 

само за четене (read only) и всички sheet са заключени. В sheet 

"Прогн. разходи без амор. и фин." е записано, че в таблица 9 " 

Разходи за суровини, материали и външни услуги" следва да се 

впишат сумите в хиляди лева, но непосредствено над самата 

таблица е отбелязано в скоби, че сумата следва да бъде в 

лева. Това води до несъответствие и в sheet Прогнозни ОПР и 

ОПП и по-конкретно в таблици № 15 и № 16, които се изчисляват 

автоматично. 

В същият sheet е налице и несъответствие в т.2 Приходи от 

финансирания на таблица № 15, която извежда информация не от 

таблица 7а и 7б. 

Налице са несъответствия и в таблица № 16 в същият sheet, в т.2 

"Разходи за персонал" за колона 4 (прогнозна година N), както и в 

ред 49 от същата таблица е записано "Разходи за дейността 

(=1+2+3), но са налице само два реда: 1.Разходи за суровини, 

материали и външни услуги и 2.Разходи за персонал 

Освен изброените по-горе са налице и други несъответствия в 

таблиците на Бизнес-плана. 

Аз ли бъркам някъде или са налице грешки в Бизнес-плана и 

възможно ли е да публикувате детайлни насоки за попълването 

му, за да няма подобни несъответствия? 

 

Подател: Иван Асенов 

Ел. поща: ivan_asenov77@abv.bg  

проекта, които се извличат от Таблица 12б „Данъчнопризнати разходи за амортизация на 

активите, планирани за придобиване по проекта“, колона 2 „Данъчна амортизируема 

стойност“ и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съответстват на Общата стойност на разходите, 

заложени във Формуляра за кандидатстване, т. 5 „Бюджет“. 

За всички години прогнозните парични потоци в Таблица 16 „Прогнозен отчет на 

обособения паричен поток на проекта“ се формират от влиянието (положително или 

отрицателно) на разходите за суровини, материали и външни услуги, разходите за 

персонал и нетните приходи от продажби на база на прогнозните данни въведени с и без 

проекта в Таблици 6, 9 и 11. 

В последната година N+3 в паричния поток е включена и остатъчната стойност на 

инвестицията, извлечена от Таблица 12б „Данъчнопризнати разходи за амортизация на 

активите, планирани за придобиване по проекта“, колона 8 „Данъчна стойност в края на 

периода“. 

6. За да можете да въвеждате данни следва преди това да позволите извършването на 

действия чрез натискане на  поле “Enable Content”, обикновено оцветено в жълто над 

таблицата.  

В таблица 9 „Разходи за суровини, материали и външни услуги“ данните следва да се 

вписват в лева, в текста над таблицата е допусната техническа грешка, която ще бъде 

коригирана.  

В таблица № 15 „Прогнозен отчет за приходите и разходите след проекта“, в ред 

„2.Приходи от финансирания“ няма грешка. Тъй като по процедурата е допустимо 

закупуването само на дълготрайни активи, които са амортизируеми, то за всеки отчетен 

период, през който се амортизира актива, частта на безвъзмездната помощ  в размера на 

разхода за амортизация за периода може да се отчита като текущ приход. Следвайки тази 

логика приходите от финансирания са разпределени съгласно периода на амортизация на 

закупените активи, изполвайки заложеният процент на безвъзмездна финансова помощ. 

При пренасяне на стойността (в лева) от таблица 9 „Разходи за суровини, материали и 

външни услуги“, ред „Разходи без проекта“ в таблица 16 „Прогнозен отчет на обособения 

паричен поток на проекта“, ред „1. Разходи за суровини, материали и външни услуги“ не 

е извършено превръщане на стойността на разходите без проекта от „лева“ в „хиляди 

лева“, което води до неправилен резултат в таблица 16, ред „1. Разходи за суровини, 

материали и външни услуги“. Техническата грешка ще бъде отстранена. 

В таблица 16 „Прогнозен отчет на обособения паричен поток на проекта“, ред „2. Разходи 

за персонал“ е заложено стойността за година N, която се извлича от таблица 11 „Разходи 
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за персонал“, ред „Разходи без проекта“, да се извлича от колона „Социални и здравни 

осигуровки за сметка на работодателя“ вместо от колона „Общо разходи за персонал“. 

Техническата грешка ще бъде отстранена. 

В зададената формула в табл. 16 за изчисление на „Общо разходи за дейността“ в колона 

4 по ред 49 няма грешка. Несъответствието е в изписаното съдържание в клетката, като 

същото ще бъде актуализирано. 

 

 


