ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“
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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 12 август 2015 г.
312.

04.08.2015 г.

313.

04.08.2015 г.

314.

05.08.2015 г.

Здравейте,
Имам два въпроса по Процедура BG16RFOP002-2.001
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Въпрос 1
В шиит "Прогнозни ОПР и ОПП" във формулата на ред 69,
колона D, за нарастване на приходите от износ, в знаменателя
стои стойност, която се взема от шиит "Прогнозна
амортизация"В37/1000. Предполагаме, че това е грешка, там би
трябвало да стои стойността от клетка В68, приходите от износ за
2014 г. Иначе резултатът няма смисъл.
Въпрос 2
Ако приходите от износ за 2014 г. са нула, а проектът предвижда
приходи от износ, то в същата формула ще се получи делене на 0
и нарастване на приходите от износ до безкрайност, независимо
от тяхната величина през прогнозните три години. С много малък
износ ще се реализира безкрайно увеличение.
Поздрави
Подател: Пламен Горанов
Ел. поща: plamen.goranov@gmail.com
Здравейте,
Трябва ли на заглавната страница на Бизнес плана (Приложение Б
към насоките) да се напише и наименованието на конкретния
проект?
Поздрави
Подател: Росица Конарева
Ел. поща: nkonarev@gmail.com
Фирмата ни ще кандидатства за БФП по процедура "Подобряване
на производствения капацитет в МСП" със срок 08.09.2015 г.
Една от дейностите по темата ще бъде закупуване на полезен
модел от друга фирма, специализирала в иновационни разработки
и защита на интелектуална собственост. С изненада обаче

С оглед равно третиране на всички кандидати по настоящата процедура (независимо
от обстоятелството дали през 2014 г. са реализирали износ или не), стойността на
показателя „Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на
инвестицията по проекта“ се изчислява по следния начин: [(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.
Формулата е указана в критериите и методологията за оценка на проектните
предложения (Приложение З към Насоките за кандидатстване). По този начин
показателят показва приноса на инвестицията (общите допустими разходи по даден
проект) за изменение на приходите от износ на предприятието за периода, обхващащ
годините N+1, N+2 и N+3, а не спрямо 2014 г. (т.е. в случая 2014 г. не е базова година
и не следва да бъде в знаменателя на формулата).

В Насоките за кандидатстване по настоящата процедура няма заложено изискване за
посочване на наименованието на проектното предложение на заглавната страница на
Бизнес плана (Приложение Б).

Както е посочено в т. 14.2 от Насоките за кандидатстване, по настоящата процедура са
допустими разходи за придобиване на дълготрайни материални и дълготрайни
нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
Определение за материални и нематериални активи може да бъде намерено в
Приложение Ц „Използвани съкращения и основни дефиниции“. Освен това,

1

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

научаваме, че поради претрупаност Патентно ведомство няма да
успее да издаде окончателно Удостоверение за полезен модел в
рамките на горния срок, макар че сроковете за това по ЗПРПМ са
изтекли.
Моля да ни насочите как да постъпим в създадената ситуация!
Например, достатъчно ли е да приложим копие на съобщението
от Патентно ведомство , че "заявката за регистрация на полезния
модел е вписан в Държавния регистър на полезни модели под №
2932 и дата на подаване 13.01.2015". Или пък е необходимо да
поискаме някакъв друг удостоверяващ документ от Патентно
ведомство. Да приложим ли самото описание на полезния модел
заедно с чертежите , претенциите и реферата? От Патентно
ведомство считат, че в рамките на срока за сключване на договори
/ако бъдем одобрени/ Удостоверението ще бъде издадено. Моля за
бърз отговор поради дефицит на време до изтичане на срока за
кандидатстване!
Благодаря Ви предварително!
Подател: Райчо Тасев
Ел. поща: raicho_tasev@abv.bg

инвестицията в тези активи следва да е свързана със създаването на нов стопански
обект и/или разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.
С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на
активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта
и/или извлечение от каталог на производители/ доставчици и/или проучване в
интернет за всяка отделна инвестиция в активи, т.е. това са документите, които
удостоверяват реалистичността на предвидените разходи и които следва да се
представят от кандидатите при подаване на проектното предложение.
Важно е да се отбележи, че по настоящата процедура всички допустими дейности и
разходи следва да са в съответствие с изискванията, заложени в Насоките за
кандидатстване по настоящата процедура.
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