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Дата на разясненията от УО: 20.07.2016 г.
56.

11.07.2016 г.

Здравейте,
"Критерии за техническа и финансова оценка" определят начин за
калкулиране на историческите данни за предприятието.
Съгласно тези критерии голяма част (в раздел 1) се изчисляват по
аналогичен начин..(т.е. дадени исторически данни, умножени по 100 и
изразени в проценти)
Например, Критерий 1. Претеглен коефициент на приходите от износ
се изчислява за всяка посочена година по следния начин:
Ред „Левова равностойност на валутните приходи от износ“ (код
15700), делено на Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”,
ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част
на ОПР за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.) умножено по 100. Коефициентът
се изчислява в проценти.
Претегленият коефициент на приходите от износ за 2013 г., 2014 г. и
2015 г. се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка
една от трите години поотделно, взети със следната относителна
тежест по години: 2013 г. -20%, 2014 г. – 30% и 2015 г. – 50%.
Моля за Вашето потвърждение,
приложения файл са правилни.

че

калкулациите,

дадени

в

Въпросът ми е породен от големите стойности, които се получават, а
бихме искали да сме сигурни, че методът ни на изчисление е
правилен.
Благодаря предварително!
С уважение,

Коректният начин за изчисляването на критерий I.1.Претеглен коефициент на
приходите от износ (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) е като стойността на код 15700 се
раздели на стойността на код 15100, като полученото число умножавате по 100, за да
получите процентна стойност. След приключване на тези дейности по пресмятане не
следва да извършвате допълнителни действия.
Пример: Изчисляване на стойността Коефициентът на приходите от износ за 2013 г.
(Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2013 г.,
ред „Левова равностойност на валутните приходи от износ“ (код 15700) делено на
Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажби“
(код 15100) от приходната част на ОПР за 2013 г.) умножено по 100 =
(271 делено на 1928) умножено по 100 = 0.1406 умножено по 100 = 14,06 %
За да пресметнете стойността на коефициента и за останалите години, повтаряте
действията, описани в примера.
Следва да имате предвид, че претегленият коефициент на приходите от износ за 2013
г., 2014 г. и 2015 г. се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една
от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест по години: 2013
г. -20%, 2014 г. – 30% и 2015 г. – 50%.
Пример: Претегленият коефициент на приходите от износ за 2013 г., съгласно
данните в горепосочения пример, се изчислява по следния начин:
14,06% умножено по 20% = 2,812%
Получената стойност се сумира с получените поотделно Претеглени коефициенти на
приходите от износ за 2014 и 2015 г. при съобразяване с указаната относителна
тежест за съответната година.
Претегленият коефициент на приходите от износ за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
представлява сбор от претеглените поотделно коефициенти за всяка една от трите
години.
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Подател: Pravda Dimova
Ел. поща: pdimova@gmail.com
Здравейте,

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос №20 и Въпрос №40.

Бих искала да задам следния въпрос във връзка с кандидатстване по
процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския
капацитет и растеж на МСП“:
Кандидат по процедурата има двама съдружника, но се представлява
изключително от единия от тях в качеството му на Управител.
Управителят има КЕП, а другият съдружник няма. Следва ли
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Приложение В – декларация ЗУСЕСИФ да се представи и от двамата
съдружника и възможно ли е за съдружника, който не представлява
дружеството и не разполага с КЕП, да се приложи подписана на
хартия и сканирана декларация?
В допълнение бих искала да разбера и как стои въпросът по
отношение на същата декларация, ако в УС на кандидата има
чуждестранни лица. И за тях ли важи изискването да подпишат
декларацията с КЕП?
С уважение,

58.

12.07.2016 г.

Подател: Маргарита Стипцова
Ел. поща: m.stiptsova@i-dea.eu
Здравейте!
Във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.002
„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ имам
следните въпроси:
1.
Имаме въведена СУК по ISO 9001:2008 със сертификат,
валиден до Септември 2018 г. Ре-сертификационният одит на
системата трябва да се проведе през 2019 г. Бихме желали да
кандидатстваме по настоящата програма за ре-сертифициране по
новата версия на стандарта ISO 9001:2015. При спазване на всички
останали условия, ще ни бъдат ли признати като „5. Разходи за услуги
във връзка с ре-сертификацията на системи за управление;“ разходите
за контролен/транзитен, а не ре-сертификационен одит, който да
приключи с издаването на сертификат за преминаването към поновата ерсия – ISO 9001:2015?
2.
Биха ли се признали като „5. Разходи за услуги във връзка с
ре-сертификацията на системи за управление;“ разходи за курс за
вътрешни одитори по новият стандарт ISO 9001:2015?
3.
Бихме желали, освен за ре-сертифициране по новата версия на
ISO 9001:2015, да кандидатстваме за консултантски услуги и услуги
по сертифициране по ISO 27001:2013 и ISO 20000-1:2011, като
интегрираме новите системи с вече съществуващата ISO 9001:2015.
При спазване на всички други условия, биха ли се признали за

1.

2.

3.

Допустимите разходи по настоящата процедура, описани в т.14.2 от
Условията за кандидатстване, включват разходи за услуги във връзка с ресертификацията на системи за управление, като следва да имате предвид, че
самият процес по извършването на ре-сертификацията от акредитираните
органи, задължително включва извършването на сертификационен одит,
в резултат на който се издава сертификат, удостоверяващ ресертификацията на съответната система. В тази връзка, разходите за
горепосоченият одит се явяват допустим разход по настоящата процедура.
За да бъдат допустими разходите по т. 5 „Разходи за услуги във връзка с ресертификацията на системи за управление“ следва да са свързани с процеса
на ре-сертификация на вече приложения стандарт за управление, като
разходите за поддържане на внедрения стандарт за управление, както и за
обучение на одитори по ре-сертифицирания стандарт за управление не са
допустими за подкрепа по настоящата процедура.
Допустимите разходи по настоящата процедура, описани в т.14.2 от
Условията за кандидатстване, включват:
- Разходи за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие
с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
- Разходи за услуги по сертифициране на системи за управление в
съответствие с изискванията на национални/европейски/международни
стандарти.
Съгласно т. 14.3 от Условията за кандидатстване недопустими са всички
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финансиране разходите по интеграцията на трите системи?

разходи, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по настоящата
процедура, вкл. за които от представеното описание не може да се прецени за
коя дейност се отнасят и дали тя е допустима.

Поздрави!
Подател: Peter Pavlov
Ел. поща: Peter.Pavlov@psp-bg.com

59.

12.07.2016 г.

Имам следните въпроси относно Процедура BG16RFOP002-2.002
„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“:

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на
разходите по всяко едно проектното предложение ще бъде взето от Оценителната
комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата специфична
информация относно съответното проектно предложение.
1.

1. В приложение Ж „Критерии и методология за оценка” в I. Критерии
за оценка на административното съответствие и допустимостта./ т.3.
Критерии за оценка на допустимостта на проекта текстът в описанието
на
критерий
9
е
следният:
„В случай че проектното предложение съдържа обосновка за
необходимостта предприятието да въведе съответния/ните ИКТ
базиран/и софтуер/и за управление на бизнес процесите и описание на
техническия, производствен и административен капацитет на
предприятието от гледна точка приложимостта на предлаганите
системи
за
управление.”
Така изписано описанието на конкретния критерий изглежда непълно
и ако в действителност е налице техническа грешка, Ви моля за
разяснение
на
пълното
му
описание?
2. В насоките за кандидатстване при описанието на дейностите,
свързани с реинженеринг на процесите в предприятията има
изискване за резултат от дейността получаване на документ за
извършената услуга. Тъй като не се уточнява изрично, какъв трябва да
бъде документът, то допустимо ли е фирмата изпълнител на дейността
да издаде удостоверение по собствен формат за извършване на
реинженеринг на работните процеси в предприятието кандидат? Оттук
произлиза и следващият ми въпрос относно фирмата, извършваща

2.

Критерий № 9 от Критерии за оценка на допустимостта на проекта, описани
в Приложение Ж, е приложим за проектите, включващи „Дейности за
насърчаване използването на информационни и комуникационни
технологии и услуги“, като в този случай във Формуляра за кандидатстване,
т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното
предложение“, поле „Обосновка за необходимостта предприятието да въведе
съответния/ните ИКТ базиран/и софтуер/и за управление на бизнес
процесите“ кандидатите следва задължително да предоставят обосновка за
необходимостта предприятието да въведе съответния/ните ИКТ базиран/и
софтуер/и за управление на бизнес процесите и описание на техническия,
производствен и административен капацитет на предприятието от гледна
точка приложимостта на предлаганите системи за управление. Следва да
имате предвид, че представянето на горепосочената обосновка е критерий за
допустимост на проектните предложения, включващи дейности за
насърчаване използването на информационни и комуникационни
технологии и услуги.
Относно вида на документа, краен резултат от ползваните услуги за
реинженеринг на процесите в предприятията - Моля, вижте разясненията
на УО по Въпрос № 48.
Относно изпълнителя на специализирани консултантски услуги за
реинженеринг на процесите в предприятията - Условията за
кандидатстване по процедурата не поставят допълнителни изисквания по
отношение на организацията, която ще бъде избрана за изпълнител на
специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в
предприятията, освен изискването да е външна и несвързана с
предприятието-бенефициент организация по смисъла на ЗМСП. Изборът на
изпълнител на услугите по реинженеринг и определянето на изискванията
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услугата. – освен обстоятелството да бъде външна и несвързана с
кандидата организация, съгласно разпоредбите на ЗМСП по чл. 4
(Глава 1 Общи приложения), съществуват ли и други изисквания по
отношение на този консултант?

към него е отговорност на кандидата с оглед постигане на целите на
конкретния проект. Указания за избора на изпълнител са предоставени в
Актуализираното Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна
финансова
помощ
по
Оперативна
програма
"Иновации
и
конкурентоспособност"
2014-2020
http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=370.

Благодаря Ви предварително!

60.

12.07.2016 г.

С уважение:
Подател: Иван Георгиев
Ел. поща: ivan_g1989@abv.bg
Здравейте!
Във връзка с процедура "Развитие на управленския капацитет и
растеж на МПС" бих искала да задам следния въпрос:
При съществуващите ограничения в бюджета допустимо ли е едно
предприятие да кандидатства за ДМА на стойност от 100 000 лв.
/допринасящи за покриване на изискванията на стандарт, който ще
бъде внедрен и сертифициран в хода на проекта/ и за ERP система за
още 75 000 лв?
Поздрави,

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.
Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани
софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, които също
представляват дълготрайни нематериални активи (ДНА).
В случай че проектното предложение включва:


Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление
в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни
стандарти – в запитването не е спомената конкретна стойност;



Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА),
допринасящи за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията
на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление – до 100 000
лв;

Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg


Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за софтуер
за управление на ресурсите в предприятието (ERP система), представляващи
дълготрайни нематериални активи (ДНА) – 75 000 лв.,
то горепосоченото ограничение от 100 000 лв. не е надвишено и подобна комбинация
от разходи е допустима по настоящата процедура.
61.

12.07.2016 г.

Здравейте,
Във връзка с обявената процедура „Развитие на управленския
капацитет и растеж на МСП“: Във въпрос 16 от секция „Въпроси и
отговори“ пояснявате, че: „Когато обаче не съществува готов
продукт на пазара, който да отговаря на нуждите на

1.

Допустимите дейности по процедурата, описани в т.13.1 от Условията за
кандидатстване, включват дейности за услуги за разработване и въвеждане
на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в
предприятията и дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани
софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. В случай че
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предприятието и се налага да бъде разработен такъв (Сценарий 2),
кандидатът има възможността да се спре на другата допустима
дейност по процедурата, а именно – Дейности за услуги за
разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за
управление на бизнес процесите в предприятията и съответно в
бюджета да попълни цитираните от Вас бюджетни редове. За този
вид дейности/разходи за услуги на етап кандидатстване не се изисква
да се представят Техническа спецификация и съответно оферта
и/или извлечение от каталог на производител/доставчик и/или
проучване
в
интернет. Допълнително,
кандидатът
следва
задължително в т. 7 План за изпълнение/Дейности по проекта в
описанието на дейността, в случая - услуги за разработване и
въвеждане на ИКТ базирани софтуери, да опише характеристиките
и основните параметри на системата, която следва да бъде
разработена.“
Моля
пояснете:
1. Адаптирането на съществуващ продукт като неналичие на готов
продукт
на
пазара
ли
го
разглеждате?
2. В разгледаните два сценария във въпрос 16, а именно: закупуване на
готов продукт - ИКТ софтуер за управление и закупуване на ИКТ
софтуер за управление, който не съществува като готов продукт и ще
се изготви специално за нуждите на фирмата, става дума за два вида
доставка (единият е на готов продукт, а другият на продукт, който е
разработен преди доставката), като и в двата случая предмета е ИКТ
базиран софтуер, който по своята същност представлява ДНА и
следва да бъде счетоводно заприходен като такъв, а не като услуга по
разработка. От там би следвало и в двата случая – разходите за ИКТ
базирания софтуер да се запишат в Бюджетен раздел III. Разходи за
нематериални активи, бюджетен ред 27. Разходи за придобиване и
въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес
процесите
в
предприятията,
представляващи
дълготрайни
нематериални активи (ДНА). В цитирания отговор на въпрос 16 е
записано, че в случай на разработване и въвеждане на базирани на
ИКТ софтуери не се изисква да се представи Техническа
спецификация. С оглед на това, че предмета на разработването е ДНА
възложителят трябва да представи техническо задание на кандидатизпълнителите какъв точно софтуер е необходимо да бъде разработен,

Разяснения от УО

2.

под термина „адаптиране“, използван в запитването, се има предвид
развитие и разработване на нов ИКТ базирани софтуер за управление на
бизнес процесите в предприятията на база на съществуващ такъв, то
кандидатите следва да заложат „Дейности за услуги за разработване и
въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите
в предприятията“ и съответно в т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за
кандидатстване да запише тези разходи в бюджетен ред №. 12.
УО на ОПИК е публикувал разяснения по аналогично запитване по
цитирания от Вас Въпрос № 16, като следва да се придържате към тях при
подготовката на проектното предложение.
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с което ролята на Техническата спецификация не отпада. В
допълнение в Условията за кандидатстване на страница 52 е записано,
че „В случай че е приложимо и не е представена Техническата
спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА
(Приложение Е) или не е представена в изискуемия образец,
документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите,
тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на
качеството на проектното предложение и до нарушаване на
принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа
няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но ще
доведе до редуциране на разходи в бюджета на проектното
предложение (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). Моля, дайте
коментар дали тези разсъждения са коректни и ако не защо?
Благодаря,
Поздрави,

62.

13.07.2016 г.

Подател: Росица Кирилова
Ел. поща: rosi_kirilova85@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с дадени от Вас разяснения на въпроси 27 и 38 моля да
потвърдите следното:
Предвиденото за закупуване ново оборудване, допринасящо за
преорганизация/реинженеринг на дейностите в предприятието, е
допустимо да бъде дефинирано в проектното предложение с неговите
основни характеристики и функционалности, които в последствие да
бъдат допълнени и специфицирани като резултат от извършените
услуги по реинженеринг.
Ако един и същ актив е оборудване, допринасящо в еднаква степен
както за реинженеринга на процесите в предприятието, така и за
въвеждането на ИКТ-базирани софтуери, в кой бюджетен ред ред и
като коя точно дейност следва да фигурира в проектното
предложение.
Благодаря предваритено!

Бюджетът (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) трябва да отразява допустимите
разходи, които са свързани с изпълнението на проекта, като не е допустимо
финансирането на разходи, които не са включени в бюджета на проектното
предложение на етап кандидатстване. Следва да имате предвид, че Формулярът за
кандидатстване
(вкл.
т.5
„Бюджет“)
представлява
приложение
към
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и е
неразделна част от него, като случаите, в които е допустимо изменение на
административните договори са описани в Общите условия към финансираните по
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност“
2014-2020
административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(Приложение Л).
В случай че предвидените за придобиване ново оборудване и/или специализирани
софтуерни приложения допринасят за повече от една от допустимите дейности (за
препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат
от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията и за
въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в
предприятията) кандидатите сами следва да определят към коя от допустимите
дейности допринася повече придобиваното ново оборудване и/или специализирани
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Поздрави,
Подател: Анелия Стоянова
Ел. поща: annie_anakin@abv.bg
Здравейте,
Моля за отговор на следния въпрос:
За да може бъде внедрен и да е напълно функциониращ софтуер за
управление на производството в предприятието е необходимо на
всички производствени етапи да е налично производствено
оборудване със CNC управление, с което да се осигурява двупосочна
връзка между софтуера и машините, необходима за управление и
проследяване на процесите. В тази връзка допустимо ли в рамките на
процедурата да се закупи производствено оборудвано със CNC
управление, представляващо ДМА, с което да се обезпечи
функционирането и да се допринесе за въвеждането на софтуерната
система за управление на производството?
Поздрави,
Подател: Борис Венциславов
Ел. поща: boris.ventsislavov@abv.bg

64.

13.07.2016 г.

Здравейте,

Разяснения от УО
софтуерни приложения и да се съобразят с това при попълването на т.5 „Бюджет“ от
Формуляра за кандидатстване.
Допустимите дейности по настоящата процедура, описани в т.13.1 от Условията за
кандидатстване, включват дейности за инвестиции в ново оборудване и/или
специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ
базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. В случай че
описаното в запитването оборудване допринася за въвеждането на ИКТ базирани
софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията и това е надлежно
обосновано във Формулярът за кандидатстване, то придобиването на подобно
оборудване би било допустимо по настоящата процедура.
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.
Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани
софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, които също
представляват дълготрайни нематериални активи (ДНА).
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на
дейностите по всяко едно проектното предложение ще бъде взето от Оценителната
комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата специфична
информация относно съответното проектно предложение.
Моля, вижте, разясненията на УО по Въпрос № 56.

"Критерии за техническа и финансова оценка" определят начин за
калкулиране на историческите данни за предприятието.
Съгласно тези критерии голяма част (в раздел 1) се изчисляват по
аналогичен начин..(т.е. дадени исторически данни, умножени по 100 и
изразени в проценти)
Например, Критерий 1. Претеглен коефициент на приходите от износ
се изчислява за всяка посочена година по следния начин:
Ред „Левова равностойност на валутните приходи от износ“ (код
15700), делено на Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”,
ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част
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на ОПР за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.) умножено по 100. Коефициентът
се изчислява в проценти.
Претегленият коефициент на приходите от износ за 2013 г., 2014 г. и
2015 г. се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка
една от трите години поотделно, взети със следната относителна
тежест по години: 2013 г. -20%, 2014 г. – 30% и 2015 г. – 50%.
Моля за Вашето потвърждение,
приложения файл са правилни.

че

калкулациите,

дадени

в

Въпросът ми е породен от големите стойности, които се получават, а
бихме искали да сме сигурни, че методът ни на изчисление е
правилен.
Благодаря предварително!
С уважение,
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Подател: Pravda Dimova
Ел. поща: pdimova@gmail.com
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