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

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 26 август 2015 г.
334.

17.08.2015 г.

335.

17.08.2015 г.

Здравейте,
Във връзка със следното пояснението към документите, които се
представят на хартиен носител, а именно "Декларациите по букви
б/, д/ и е/ се подписват и попълват от лице с право да
представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се
представлява заедно от няколко физически лица, се попълват
данните и декларациите се подписват от всяко от тях", искам да
попитам дали, когато едно предприятие се представлява заедно и
поотделно от двама или повече души, е достатъчно декларациите
да се подпишат от само едно лице, тъй като то има правото
самостоятелно да представлява кандидата?
Подател: Асен Мунчов
Ел. поща: salset@abv.bg
Здравейте,
На 14.06.2015 г. зададох въпрос по процедурата (номер 234),
отговорът на който не ме удовлетворява напълно. В тази връзка
бих искал да допълня информацията от първоначалното
запитване:
Предприятие В от една страна и Предприятия А и Б от друга, не
осъществяват своята дейност или част от нея на същия съответен
пазар (съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
защита на конкуренцията) или на вертикално свързани пазари
(съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
малките и средните предприятия) – предприятията не попадат по
никакъв начин в двете определения и не отговарят на тяхното
съдържание. Още повече, между Предприятие В от една страна и
Предприятия А и Б от друга, не съществуват абсолютно никакви
икономически, пазарни, договорни, финансови и т.н. отношения
и връзки.
Предвид допълнителната информация и данните за трите
предприятия от въпрос 234, моля за ясен, точен и категоричен

В конкретния случай, когато дадено предприятие се представлява заедно и поотделно
от две или повече физически лица, е допустимо посочените декларации да се подпишат
само от едно от лицата.

Съгласно изложената в запитването Ви допълнителна информация и данните
представени във въпрос 234, би могло да се направи извод, че Предприятие В е
независимо предприятие, тъй като относно разпределението на капитала
(собствеността) за предприятието не са изпълнени условията на чл. 4 , ал. 3, ал. 5, ал. 7
или ал. 8 от ЗМСП по отношение на Предприятия А и Б. Съгласно представените данни
за средносписъчен брой на персонала, стойност на оборота и активите, би могло да се
направи заключение, че Предприятие В е средно предприятие.
Следва да имате предвид, че окончателната преценка относно категорията
одобрените кандидати ще бъде извършена при сключване на договорите
безвъзмездна финансова помощ от екипа по договаряне по процедурата, който
извърши документална проверка на декларираната категория предприятие и
разполага с цялата необходима информация за целта.

на
за
ще
ще
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отговор на въпроса: Каква е категорията на предприятие В
(как се определя тя) и налице ли е свързаност с останалите
две предприятия?
С уважение,
Подател: Иван Михайлов
Ел. поща: bgconsult_link@abv.bg
Уважаеми Госпожи и Господа,
Собственик съм на фирмата „МИЛАНИ” гореописана в
настоящата ми Молба, която е спряна от дейност по
здравословни причини. От тогава до сега фирмата не е
извършвала търговска дейност поради което не съм запознат с
процедурата по финансирането и от европейските фондове за
възстановяване на дейността й, както и финансирането на
проекта и за създаването на Електронен Музей на изкуството на
художника Милан Стефанов Илиев, който се явява собственик
както на фирмата „МИЛАНИ” така и на изкуството, което ще
бъде показвано в музея. През 2012г. завърших курс за „Среден и
малък бизнес” като ми беше издадена Диплома с рег.N:7401647 /
12.03.2012г. от Научно Техническият Съюз, като за
дипломирането ми направих Проекта за Електронен Музей за
Модерно Изкуство на Милан Илиев, като и изготвих бизнес план
за неговата ефективност и рентабилност. За съжаление условията
за финансиране на Проекта не бяха подходящи и така той остана
нереализиран, изчакващ подходящият момент и възможност за
реализирането му и за финансирането му. Понастоящем виждам
такава възможност от безвъзмездното му финансиране по
отворената процедура на одобрената оперативна програма
„Иновации
и
Конкурентноспособност”
2014-2020г.,
BG16RFOP002-2.001 „ Подобряване на производствения
капацитет в МСП“. Моля за вашето съдействие и информация за
необходимите условия, документи и начините на кандидатстване
за тази безвъзмездна помощ и финансиране за осъществяването
на описаният тук Проект за Електронен Музей по т.3/09 ноември
2015г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в
секторите на интензивните на знание услуги. По-ясна
информация за това какво ще включва Музея може да видите на
страниците ми за част от изкуството, което ще бъде представено
там:
За
кавалетно
и
Модерно
изкуство
вижте:

Подробна информация относно процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“ (вкл. допустими кандидати, допустими дейности и
разходи, крайни срокове за кандидатстване, необходими документи за кандидатстване и
т.н.) може да бъде намерена на следния интернет адрес:
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=127
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http://www.facebook.com/media/set/?set=a.165846810174643.37942.
100002479742079&type=3&l=a34c52dec
като можете да видите и проваленият контракт за изграждането
на реален такъв Музей:
https://www.facebook.com/milan.iliev2/media_set?set=a.6344669066
45962.1073741855.100002479742079&type=3
За дизайн вижте:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.166277820131542.38027.
100002479742079&type=1&l=1cb843ad9
Искрено се надявам на Вашата подкрепа, асистиране и
съдействие за получаването на необходимата ми информация за
успешното кандидатстване по тази оперативна програма като
реализирането на горепосоченият Проект ще донесе не само
икономически ползи на фирмата и държавата, но и значителни
морални, културни, търговки, туристически и др. ползи и облаги
за страната ни рекламирайки я по този начин, като културно –
историческа дестинация, което е залегнало в плана и насоките на
развитие на страната ни. Благодаря Ви предварително за всяка
Ваша подкрепа, съдействие и информация за реализирането на
горе описаният Проект, като Ви желая успехи в дейността Ви.
С уважение,
Подател: Милан Илиев
Ел. поща: msi.arts@hotmail.com
Уважаеми Госпожи и Господа,
Собственик съм на фирмата „МИЛАНИ” гореописана в
настоящата ми Молба, която е спряна от дейност по
здравословни причини. От тогава до сега фирмата не е
извършвала търговска дейност поради което не съм запознат с
процедурата по финансирането и от европейските фондове за
възстановяване на дейността й, както и финансирането на
проекта и за създаването на Електронен Музей на изкуството на
художника Милан Стефанов Илиев, който се явява собственик
както на фирмата „МИЛАНИ” така и на изкуството, което ще
бъде показвано в музея. През 2012г. завърших курс за „Среден и
малък бизнес” като ми беше издадена Диплома с рег.N:7401647 /
12.03.2012г. от Научно Техническият Съюз, като за
дипломирането ми направих Проекта за Електронен Музей за
Модерно Изкуство на Милан Илиев, като и изготвих бизнес план

Моля, вижте разяснението на УО по въпрос 336.

3

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

за неговата ефективност и рентабилност. За съжаление условията
за финансиране на Проекта не бяха подходящи и така той остана
нереализиран, изчакващ подходящият момент и възможност за
реализирането му и за финансирането му. Понастоящем виждам
такава възможност от безвъзмездното му финансиране по
отворената процедура на одобрената оперативна програма
„Иновации
и
Конкурентноспособност”
2014-2020г.,
BG16RFOP002-2.001 „ Подобряване на производствения
капацитет в МСП“. Моля за вашето съдействие и информация за
необходимите условия, документи и начините на кандидатстване
за тази безвъзмездна помощ и финансиране за осъществяването
на описаният тук Проект за Електронен Музей по т.3/09 ноември
2015г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в
секторите на интензивните на знание услуги. По-ясна
информация за това какво ще включва Музея може да видите на
страниците ми за част от изкуството, което ще бъде представено
там:
За
кавалетно
и
Модерно
изкуство
вижте:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.165846810174643.37942.
100002479742079&type=3&l=a34c52dec
като можете да видите и проваленият контракт за изграждането
на реален такъв Музей:
https://www.facebook.com/milan.iliev2/media_set?set=a.6344669066
45962.1073741855.100002479742079&type=3
За дизайн вижте:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.166277820131542.38027.
100002479742079&type=1&l=1cb843ad9
Искрено се надявам на Вашата подкрепа, асистиране и
съдействие за получаването на необходимата ми информация за
успешното кандидатстване по тази оперативна програма като
реализирането на горепосоченият Проект ще донесе не само
икономически ползи на фирмата и държавата, но и значителни
морални, културни, търговки, туристически и др. ползи и облаги
за страната ни рекламирайки я по този начин, като културно –
историческа дестинация, което е залегнало в плана и насоките на
развитие на страната ни. Благодаря Ви предварително за всяка
Ваша подкрепа, съдействие и информация за реализирането на
горе описаният Проект, като Ви желая успехи в дейността Ви.
С уважение,
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Подател: Милан Илиев
Ел. поща: msi.arts@hotmail.com
338.

339.

17.08.2015 г.
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Здравейте,
Във връзка с предстоящо кандидатстване по процедура
BG16RFOP002-2.001
„Подобряване
на
производствения
капацитет в МСП", моля за разяснение/отговор на следните
въпроси:
Предприятието е с код на основна икономическа дейност C30.99
и планира да кандидатства в настоящата сесия (с краен срок
08.09.2015). Предприятието има и допълнителна дейност с код от
група C31. Проектът предвижда инвестиции в ДМА, свързани с
разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект
на предприятието, в който се произвеждат продукти и от двата
горепосочени кода на икономическа дейност. С придобиването и
въвеждането в експлоатация на предвидените активи ще се
повиши капацитетът за производство на продуктите от основния
код на дейност C30.99, но също и на продуктите от дейността с
код от група C31. Допустимо ли е предприятието да кандидатства
в настоящата сесия, с проект, който да се изпълнява и в двата
посочени кода на икономическа дейност, въпреки че код от група
C31 попада при секторите на икономическа дейност от
предходната
сесия
за
кандидатстване
по
процедура
BG16RFOP002-2.001
„Подобряване
на
производствения
капацитет в МСП" (с краен срок 08.07.2015)?
При гореописаната ситуация, дейности водещи до повишаване на
производствения капацитет по отношение на продуктите и от
допълнителния код на икономическа дейност на кандидата, ще се
считат ли за "диверсификация на съществуващ стопански обект",
при положение, че фирмата и досега е произвеждала тези
продукти (проверимо от годишните й отчети към НСИ)?
С уважение,
Подател: Иглика Милошева
Ел. поща: i.milosheva@gmail.com
Уважаеми дами и господа,
При попълване на бизнес плана (Приложение Б) установихме, че
стойностите в колона 2 от Таблица 15 „Прогнозен отчет за
приходите и разходите след проекта”, която се попълва

Настоящата процедура е с три крайни срока за кандидатстване, като приложимият за
кандидатите краен срок се определя от кода на основната им икономическа дейност
съгласно Удостоверението за код на икономическа дейност, издадено от НСИ,
независимо от класификацията на дейностите, планирани за изпълнение по проекта,
като последните също трябва да попадат в 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. В този смисъл,
предприятие с КИД от сферата на високотехнологичните и средно
високотехнологичните промишлени производства (C30.99 „Производство на други
превозни средства, некласифицирани другаде“) е допустимо по втория краен срок – 08
септември 2015 г., независимо, че част от проекта/инвестицията попада в КИД,
допустим за първия краен срок – 08 юли 2015 г.
Допълнително следва да имате предвид, че под „диверсификация на съществуващ
стопански обект“ следва да се разбира диверсификация на продукцията на стопански
обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект.

Следва да имате предвид, че данните за базовата година (2014) в колона 2 от Таблица
15 „Прогнозен отчет за приходите и разходите след проекта”, включително клетка В14
не са част от методологията за изчисляване на стойността на критериите за оценка
съгласно Раздел III “Ефект от изпълнението на проекта” от Критериите и методологията
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автоматично, не отговарят на стойностите в Отчет за приходите и
разходите за 2014 г. (таблица 2 от формуляра). За да са еднакви
стойностите е необходимо да се извади стойността на ред
„Увеличение на запасите от продукция и незавършено
производство“.
Моля да ни отговорите как да бъде направено това, т.к. таблиците
са заключени. Ако тази корекция не бъде извършена това ще се
отрази ли на оценката на проектното предложение?"
Поздрави,
Подател: Пламен Братоев
Ел. поща: p.bratoev@hika-bg.com
Здравейте, моля за отговор на следния въпрос:
Физическо лице е 100% собственик на фирма - кандидат по
настоящата процедура. Същото физическо лице е едноличен
собственик на още 2 фирми със сходен предмет на дейност и
работещи на еднакви хоризонтални и вертикални пазари. Счита
ли се кандидата за "едно и също предприятие" съгл. чл.2, пар.2 от
Регламент 1407/2013. с останалите фирми и следва ли помощта
de minimis да се смята заедно за трите фирми?
Лек ден!
Подател: Митева
Ел. поща: cveta_miteva@abv.bg

за оценка на проектните предложения по процедурата (Приложение З към насоките) и
са предвидени само с оглед пълнота на прогнозния отчет за приходите и разходите след
изпълнението на проекта. За да са равни двете клетки, следва да бъде извадена
стойността на ред „Увеличение на запасите от продукция и незавършено
производство“.

При определяне дали дадени предприятия представляват„едно и също предприятие“
съгласно чл. 2 (2) на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията, не се взима предвид
контролът чрез физическо лице (което не е предприятие). Посочените в запитването
предприятия представляват по-скоро част от „група предприятия“ съгласно чл. 2 от
Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и „свързани
предприятия“ съгласно чл. 4, ал. 8 от Закона за малките и средните предприятия. Във
връзка с последното, данните на предприятията следва да се имат предвид при
определяне на категорията им.
Допълнително следва да имате предвид, че режим минимална помощ (de minimis)
съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията е неприложим по настоящата
процедура.
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