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28.12.2018 г.

Здравейте,
Заложената в образеца на бизнес план формула за изчисление на индикатора
Нарастване на нетните приходи от продажби не отговаря на описанието на
критерия в Приложение И Критерии и методология за оценка. В образеца на
бизнес план в Excel формулата дели разликата между средните приходи от
продажби за години N+1 и N+2 и среднопретеглените приходи за 2015-2017
на среднопретеглените приходи за 2015-2017 г. Тоест зададената формула е
Средната стойност на нетните приходи от продажби от вътрешен пазар и
износ за разглеждания прогнозен период минус претеглената стойност на
нетните приходи от продажби за 2015, 2016 и 2017 г.) делено на
претеглената стойност на нетните приходи от продажби за 2015, 2016 и 2017
г., а не делено на заявените общо допустими разходи по проекта.
Моля да проверите и да коригирате, ако е сгрешено наистина.
Поздрави!
Подател: elena_l@mail.bg
Ел. поща: elena_l@mail.bg

Във връзка с отправено вече подобно запитване в рамките на въпрос № 20 и с
оглед на поставения от Вас въпрос, УО на ОПИК би искал да обърне внимание
на следното:
По настоящата процедура има зададени три индивидуални за процедурата
индикаторa, както следва:
1) Нарастване на производителността;
2) Изменение на средните генерирани приходи от износ;
3) Нарастване на нетните приходи от продажби.
Съгласно посоченото в т. 7.2 от Условията за кандидатстване, начинът на
изчисляване само на индикаторa „Нарастване на производителността“ съвпада
като начин на изчисляване с този на едноименния критерий за оценка от раздел
III „Ефект от изпълнението на проекта“ на Приложение И „Критерии и
методология за оценка“. За останалите два индикатора, а именно „Изменение на
средните генерирани приходи от износ“ и „Нарастване на нетните приходи от
продажби“ е посочено, че същите се изчисляват съгласно посоченото в
Приложение А “Примерни указания за попълване на електронен Формуляр за
кандидатстване“ (т. 8 „Индикатори“). Посоченият в Приложение А начин на
изчисляване не съвпада като подход с начина на изчисляване на критерий 2
„Нарастване на нетните приходи от продажби/заявена обща стойност на проекта“
и критерий 4 „Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие
на инвестицията по проекта (N+1, N+2)“ от раздел III „Ефект от изпълнението на
проекта“ на Приложение И „Критерии и методология за оценка“.
Обръщаме внимание също така, че с цел да се прави разлика между индикатор и
критерий за оценка е налице и разлика в наименованието на двата индивидуални
индикатора, чийто начин на формиране не съвпада с критерите за оценка от
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Приложение И.
В тази връзка следва да имате предвид, че стойностите, които се генерират като
резултат в лист „Прогнозен паричен поток“ на Бизнес плана (Приложение Е) и
касаят „Нарастване на нетните приходи от продажби“ и „Изменение на средните
генерирани приходи от износ“ се отнасят единствено за индидивидуалните за
процедурата индикатори, както е посочено и в самия Бизнес план.

Разяснение във връзка с въпроси № 6 и № 13
Във връзка с въпроси № 6 и № 13, касаещи прилагането на Постановление № 57 от 28 март 2017 г. на Министерски съвет за приемане на Наредба за посочване на нередности,
представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Управляващият орган информира кандидатите, че понастоящем е в процес на разработване на методика за
прилагане на Наредбата, която ще даде по-детайлни насоки относно начина на изчисляване на финансовите корекции. След като бъде утвърдена Методиката ще бъде публикувана на
сайта на ОПИК (www.opic.bg).
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