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Дата на разясненията от УО: 11.07.2016 г.
22.

29.06.2016 г.

Здравейте,
във връзка с отворена процедура за кандидатстване
BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на управленския капацитет и
растеж на МСП“, възможно ли е "Високотехнологичен парк Технически университет Варна" ЕООД с едноличен собственик
Технически Университет - Варна, държавно висше училище публичноправна организация да бъде бенефициент по
горепосочената процедура?
Поздрави,
Подател: Петър Кралев
Ел. поща: p_jordanov@tu-varna.bg

26.

30.06.2016 г.

Здравейте,
Във връзка с кандидатстване по процедурата и изчисляването на
помощта „de minimis“, имаме следните въпроси:

Допустимостта на кандидатите по процедурата е подробно разписана в т. 11 от Условията
за кандидатстване, като основните критерии на които те следва да отговарят са:
1/ да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2/ да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона
за малките и средни предприятия (ЗМСП). При определяне категорията на предприятието
кандидатите, при които 25% и повече от капитала или от броя на гласовете в общото
събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече
държавни органи, следва да имат предвид, че съгласно чл. 4, ал. 9 от ЗМСП не могат да се
смятат за микро, малко или средно предприятие (с изключение на случаите по чл. 4 ал. 4,
които са релевантни само по отношение на предприятия-партньори). С оглед на което
дружества, чийто капитал се притежава изцяло от държавен орган, пряко или непряко, се
считат за големи предприятия.
В Декларацията за минимални помощи, Приложение Г към Условията за кандидатстване
по настоящата процедура се посочва общият размер на помощта за дейностите по проекта,
за които се прилагат правилата за помощ de minimis, заедно с получените на територията
на Република България други помощи de minimis за период от три последователни
бюджетни години, включително текущата до датата на деклариране, предоставени на:

1. Фирмата-кандидат има намерение да подаде проектно
предложение за БФП на стойност 150 000 лева. Към момента на
кандидатстване предприятието има получена минимална помощ
през 2014г. на стойност 391 000 лева.



предприятието кандидат;



предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също
предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и
Приложение Р към настоящите Условия;

Очаква се договорът за БФП да бъде подписан през 2017г,
когато ще се вземат години за изчисляване на “de minimis” 2015,
2016 и 2017, т.е. при подписване на договор, кандидатът ще има
0 лева “de minimis” за 2015-2017. В този случай фирматакандидат отговаря ли на условията за кандидатстване и
допустимо ли е да участва в процедурата?



всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от
предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат
съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;



предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат,
които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или
отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.не надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева), както и на 100 000 евро
(195 583 лева) за предприятия, осъществяващи шосейни товарни превози за чужда

Благодаря Ви предварително!
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Подател: Ц. Стефанова
Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com

27.

30.06.2016 г.

Здравейте,
Моля за Вашите отговори на следните въпроси:
1. Допустимо ли е по проекта да се внедри ERP система, която
същевременно има и MOM функционалности, свързани с
управление на производството?
2. Допустимо ли е, в случай че в проекта се предвижда
реинженеринг на процесите в предприятието, да се предвиди
закупуването на производствено оборудване, което води до
фундаментална промяна в процесите, намираща израз в замяна
на ръчен труд с автоматична машина? Ако не е допустимо
закупуването на такъв тип производствено оборудване, може ли
да
дадете
примери
за
ДМА,
необходими
за
препроектиране/реорганизация на бизнес процесите
в
предприятията като резултат от ползваните услуги за
реинженеринг на процесите в предприятията.
3. Допустимо ли закупуването на работни станции (компютри) с
лицензиран софтуер, на които да бъде инсталирана ERP система,
внедрена по проекта?

Разяснения от УО
сметка или срещу възнаграждение.“
Във връзка с горепосоченото, в Декларацията следва да посочените размера на помощта
такъв, какъвто е към момента на деклариране на данните, включвайки като трета годината
на тяхното деклариране (2014, 2015, 2016).
На етап Техническа и финансова оценка на проектните предложения Оценителната
комисия прави проверка за непревишаване на размерите на минималната помощ и дори и
процедурата по договаряне да се извършва през 2017 г., не е допустимо да се одобри БФП
под отлагателно условие, че предприятието ще спре да превишава максимално допустимия
праг на de minimis в един бъдещ момент.
Допълнително, горепосочената декларация
се представя от кандидатите на етап
кандидатстване и впоследствие, в случай на одобрение на проектното предложение и при
наличие на настъпили промени в декларираните обстоятелства – преди сключване на
административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

1.Допустими дейности по процедурата са както придобиване и въвеждане на готови ИКТ
базирани софтуери (в конкретния случай ERP), така и дейности за услуги за разработване и
въвеждане на такива ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в
предприятията, които отговарят на нуждите и спецификите на конкретното предприятие.
Във връзка с горепосоченото и в случай че отговаря на всички критерии за допустимост,
посочени в Условията за кандидатстване, подобна ERP система, включваща и MOM
функционалности, би била допустима за финансиране в рамките на процедурата.
2. Във връзка с дейностите по реинженеринг, в рамките на процедурата са допустими
инвестиции в ново оборудване (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения
(ДНА), допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в
предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в
предприятията.
Видът на придобиваното ново оборудване (ДМА) и/или специализирани софтуерни
приложения (ДНА), зависи от сектора, в който оперира предприятието-кандидат, както и
от спецификата на производствените процеси на предприятието, които са обект на
реинженеринг.
3. Съгласно условията за кандидатстване, допустими са дейности за инвестиции в ново
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4. Допустимо ли е по проекта да се закупи и инсталира софтуер
за управление на склад, представляващ система за управление на
веригата на доставки, която може да се внедри към
съществуваща ERP система в предприятието?

оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането
на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. В случай
че обосновете, че въпросните „работни станции (компютри) с лицензиран софтуер“ ще
допринесат за въвеждането на ERP системата, финансирана в рамките на проекта и при
спазване на всички останали изисквания по процедурата, разходът за тяхното закупуване
би бил допустим. Следва да имате предвид, че разходите за закупуване на общо
компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на кандидата са
недопустими по настоящата процедура.
Допълнително, във връзка с т. 2 и 3 следва да имате предвид, че разходите за придобиване
на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения,
представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 100
000 лв. по всеки индивидуален проект.

Поздрави,
Подател: gabriela.konstantinova@abv.bg
Ел. поща: Г. Константинова

4. Както е указано в т. 13.1, II от Условията за кандидатстване, по процедурата е допустимо
както придобиването на цялостни решения за софтуерни системи за управление на
предприятията, така и отделно модули към вече съществуваща/и такава/и система/и, но
само в случай, че тяхното въвеждане може да се удостовери с получаването на
лиценз/протокол/ръководство за функциониране на въведената ИКТ система/приложение,
издаден/о от съответния доставичк/производител.
28.

30.06.2016 г.

Здравейте,
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP0022.002
„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, бих
искала да Ви помоля за следните разяснения:
І. Във връзка с ограничението, посочено в Условията за
кандидатстване, а именно: „Безвъзмездната финансова помощ по
процедурата, заедно с договорената за последните седем години
безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не
може да надвишава 2 500 000 лева“, моля за отговор дали
дружеството ни е допустим кандидат по процедурата, при
следния казус: През последните 7 години имаме успешно
изпълнени три проекта по ОПРКБП, като общата сума на
получената по тях БФП надвишава посочения праг от 2 500 000
лева. За първия изпълнен проект данните от информационната

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за последните
седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, към крайния
срок за подаване на проектни предложения (15.08.2016 г.), не може да надвишава 2 500
000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия. В случай
че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на тези прагове,
Оценителната комисия служебно ги намалява до максимално допустимия размер. В случай
че на етап договаряне се установи надвишаване на посочените прагове, Ръководителят на
Управляващия орган взема мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
Допълнително, следва да имате предвид, че помощта се счита за получена от момента на
сключване на договора за нейното предоставяне и в тази връзка при подписване на договор
на 24.07.2009 г., седем годишният период за него изтича на 24.07.2016 г.
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система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България са - Дата на решение на
договарящия орган: 27.05.2009 Начална дата: 24.07.2009 Дата на
приключване: 24.03.2010, т.е. договорът за отпускане на БФП е
от дата 24.07.2009, като е приключил на 24.03.2010г. Съгласно
условията за кандидатстване по настоящата процедура
държавната помощ се счита за получена от момента на
сключване на договора за нейното предоставяне, следователно
по отношение на цитирания проект седемте години ще бъдат
изтекли към крайния срок за кандидатстване. Във връзка с
последното, следва ли да се приеме, че размерът на получената
БФП по цитирания проект от 2009г. няма да бъде включен при
калкулацията на общия размер получени държавни помощи за
целите на ограничението и дружеството ни би било допустим
кандидат, при условие че договорената сума на другите два
проекта през седемгодишния период, заедно с финансовата
помощ, за която бихме кандидатствали
по настоящата
процедура не надвишава прага?

2. Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 16.

ІІ. Съгласно условията за кандидатстване е необходимо, на етап
подаване на проектното предложение, да се представят оферти
за всяка предвидена инвестиция в ДМА и ДНА. В същото време
в бюджета на процедурата разходите за услуги за разработване
и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на
бизнес процесите в предприятията са посочени в категорията
„Разходи за услуги“, като освен това по време на
информационния ден в София бе пояснено от експертите от ОУ,
че за дейности по предоставяне на услуги не се изисква
представяне на оферта. Във връзка с изложеното моля за
следното разяснение:
1. Ще изисква ли УО представяне на оферта в случай, че в
проектното предложение има предвидена дейност за услуга за
разработване на ИКТ софтуери за управление на бизнес
процесите / чрез възлагане на външен изпълнител/.
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Предварително Ви благодаря за времето, което ще отделите за
отговор.
С уважение,
Подател: Любов Гергова
Ел. поща: luba@voicecom.bg
29.

01.07.2016 г.

Уважаеми Управляващ орган,
Във връзка с коректното попълване на бюджета по процедура за
подбор на проекти № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на
управленския капацитет и растеж на МСП“, моля да посочите
разходите за получаване на сертификат/маркировка за
продуктово съответствие от орган по сертификация на продукти,
с което се удостоверява постигането на продуктово съответствие
с национални/европейски/международни стандарти, в кой
бюджетен ред следва да се заложат – бюджетен ред „2. Разходи
за услуги по сертифициране на системи за управление в
съответствие
с
изискванията
на
национални/европейски/международни
стандарти”,
или
бюджетен ред „5. Разходи за услуги във връзка с постигане на
съответствие
на
продукти
с
национални/европейски/международни
стандарти”,
или
бюджетен ред „6. Разходи за услуги във връзка с оценка на
съответствие
на
продукти
с
национални/европейски/международни стандарти”.
Благодаря предварително
ползотворна работа,

за

Подател: Екатерина Славчева
Ел. поща: katriana_913@abv.bg

отговора,

с

пожелания

за

В случай че планирате дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и
оценка на съответствие на продукти с т.нар. „съществени изисквания” към тях,
определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с
пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с
хармонизирани европейски стандарти), разходите за постигане на съответствие следва да
бъдат посочени на ред 3, а тези за оценка на съответствието на продукти с т.нар.
„съществени изисквания” към тях, извършени от органите, определени в съответната
директива или регламент, където са определени и задължителните документи –на ред 4 от
Бюджета.
В случай че планирате дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и
оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни
стандарти, където допустими са дейности по така наречената доброволна сертификация,
разходите за постигане на съответствие следва да посочите на ред 5, а тези за оценка на
ред 6.
Разликата между двете групи дейности се основава на това постигането на
съответствие на конкретния продукт с какво ще бъде:
- с т.нар. „съществени изисквания”, изискващи СЕ маркировки, който се поставя
върху определени продукти предназначени за европейския пазар след 1993 г. а
Продуктовите категории изискващи CE маркировка и препратки към текста на съответните
директиви на български език можете да намерите на следния интернет адрес
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers/directives/index_bg.htm
,
или
с
национални/европейски/международни
стандарти,
т.нар.
доброволна
сертификация, която се основава на определяне на съответствието с изискванията на
стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област, например:
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Разяснения от УО
съответствие с IFS (International Food Standard); BRC (British Retail Consortium) и др.

30.

01.07.2016 г.

Здравейте,
Въпросът ни е във връзка с отворена процедура "Развитие на
управленски капацитет и растеж на МСП".
Ние сме фирма за производство на чугунени изделия.
Притежаваме сертификат за въведена система за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2008.
Срокът на действие на сертификата изтича през ноември 2016г.
Тъй като, не можем да ползваме възможността на настоящата
процедура за ре-сертификация , сами ще финансираме тази
дейност .
Допостимо ли е с проектно предложeние по настоящата
процедура да се кандидатства за инвестиции в ново оборудване ,
допринасящо за спазване на съответствието с изискванията на
този стандарт/ISO 9001:2008/, или е възможно да се инвестира в
оборудване само за нововъведени и сертифицирани системи за
управление по настоящата процедура?
Става въпрос за измервателни уреди и оборудване насочено към
подобряване на управленските процеси:
Уред за измерване температурата на разтопения чугун,Уред за
измерване влажността на формовъчната пръст,Устройство за
поддържане на температурата на чугуна до изливането му във
формите и др.

Инвестициите в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения са
допустими само тогава, когато те допринасят за изпълнението на следните допустими за
финансиране дейности по процедурата, а именно:
1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на
национални/европейски/международни стандарти;
2/ Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни
стандарти;
3/ Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
4/ Ре-сертификация на системите за управление;
5/ Реинженеринг на процесите в предприятията;
6/ Въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в
предприятията.
Допълнително, обхватът на дейностите не може да включва само инвестиции в ново
оборудване и/или специализирани софтуерни приложения.

Поздрави
Подател: Ангел Иванов
Ел. поща: gabro_metal@abv.bg
31.

01.07.2016 г.

Здравейте,
Имам 2 въпроса, относно кандидатстването по BG16RFOP0022.002 „РАЗВИТИЕ
НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“ :
1. Фирми с чуждестранно участие в дела на комапнията , могат

1.В случай че отговарят на посочените в т. 11.1 от Условията за кандидатстване критерии
за допустимост на кандидатите, фирмите с чуждестранно участие могат да кандидатстват
по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.
Следва да имате предвид, че проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на
територията на Република България като се допуска и ограничени дейности в рамките на
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ли да
кандидатстват по процедурата
"Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП" ?

за

приоритетна

Разяснения от УО

ос

2

2. Софтуерните лицензи, когато са под наем за 3-години напред ,
могат ли
да бъдат разход , който да е допустим?
Подател: Велислава Миланова
Ел. поща: vmilanova@bizlink-solutions.eu

проектите да бъдат
1303/2013.

осъществявани в чужбина съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) №

Допълнително, посочените в запитването обстоятелства (чуждестранно участие в дела на
компанията) следва да се вземат предвид при определяне на категорията на предприятиетокандидат и попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП
(Приложение Д), както и Декларацията за минимални помощи (Приложение Г).
2. В рамките на процедурата са допустими разходи за услуги по използването на софтуер
за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service) . Задължително
условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ
базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, като
например: ERP, CRM, MOM/MES системи, BI (Business Intelligence) и т.н.
Горепосочените разходи са допустими за периода на изпълнение на проекта, който за
настоящата процедура е до 18 месеца. Във връзка с гарантиране устойчивост на
резултатите от изпълнението на проекта, бенефициентът се задължава да подсигури
правото да ползва SaaS услугата за период от минимум 3 (три) години след
приключването на проекта. Запазването на правото на ползване на SaaS услугата за
период от минимум 3 години след приключването на проекта е изрично условие за
признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта, като в
случай че това изискване не е спазено, бенефициентът следва да възстанови
предоставените му от Управляващия орган средства със съответната законова лихва.

32.

03.07.2016 г.

Здравейте,
Имам следният въпрос по процедура BG16RFOP002-2.002
„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“:
Допустими ли са разходите за въвеждане и сертификация на
следните стандарти: ISO 3834 и ISO15085?
Благодаря!

Допустимите дейности по настоящата процедура, описани в т.13.1 от Условията за
кандидатстване, включват дейности за въвеждане и сертифициране на системи за
управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни
стандарти, като Условията за кандидатстване съдържат примерен неизчерпателен списък с
приложимите системи за управление в съответствие с изискванията на
национални/европейски/международни стандарти, като е допустимо въвеждането и
сертифицирането и по други стандарти, но само в случай че същите могат да се
удостоверят със сертификат за съответната/ите въведена/и система/и за управление.
Също така, проектът (вкл. всички дейности) следва да е насочен към постигане на целите
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№
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Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Подател: Пламен Горанов
Ел. поща: plamen.goranov@gmail.com

на предоставяната подкрепа по настоящата процедура - развитие на управленския
капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за
специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни
технологии и услуги.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на дейностите и
проектното предложение ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия
орган, която ще разполага с цялата специфична информация относно съответното
проектното предложение.
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