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Дата на разясненията от УО: 18 януари 2019 г. 

40. 08.01.2019 г. Здравейте! 

 

При положение, че някоя от трите години 2015, 2016 и 2017, предприятие, 

кандидат по схемата, не е подавало към НСИ справка за нетекущите активи,  

тъй като би била нулева, необходимо ли е да се дават някакви допълнителни 

разяснения във формуляра за кандидатстване или просто се качват реално 

подадените справки?? 

 

Благодаря Ви! 

 

Подател: Мая Цветанова 

Ел. поща: mai4inka@abv.bg 

В случай че за някоя от годините кандидатът не е подавал към НСИ Справката за 

нетекущите (дълготрайните) активи, посоченият документ е неприложим за него 

за съответната година. В тази връзка е достатъчно в Таблица 5 от Бизнес плана 

(Приложение Е) кандидатът да попълни стойностите от Справката за съответната 

година с „0“.   

С цел по-голяма яснота и за да не се генерира допълнително искане за 

разяснение, кандидатът може да поясни обстоятелството, че не е подавал към 

НСИ Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за конкретна година на 

подходящо във Формуляра за кандидатстване място. По преценка на кандидата 

това може да стане в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Допълнително описание“ 

или  в т. 11.4. „Незадължителни документи, прикачени от кандидата“. 

41. 08.01.2019 г. Здравейте, 

 

Съобразно отчет за заети лица за 2015 г предприятието има в редове 

1001,1400 и 1600 - 0 бр. заети лица, за 2016 г.- също, а за 2017 год. -25 бр. 

Приемаме, че към настоящия момент предприятието попада в категория 

микро. За 2018 год. се очаква бройката на работещите лица да достигне 

около 40 човека.  

Към коя категория следва да заложим проекта, тъй като при евентуално 

подписване на договор, то ще попада в категория малко? 

 

Поздрави, 

 

Подател: Петя Палавеева  
Ел. поща: palaveevap@gmail.com 

В случай че кандидат предвижда промяна на категорията си към момента на 

сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, то 

същият следва да съобрази заявения интензитет на помощта, както и заявения 

размер на помощта спрямо категорията, която предвижда да бъде към момента 

на сключване на договора (ако до такъв се стигне). В конкретно описания случай, 

ако предвиждате да преминете от категория „микро предприятие“ към категория 

„малко предприятие“, следва да заложите интензитет и размер на помощта, 

приложими към категория „малко предприятие“. 

На етап кандидатстване кандидатът следва да попълни в съответните точки от 

Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от ЗМСП както данните за 

последната приключила финансова година, така и реалната категория към 

момента на подаване на проектното предложение. Следва да имате предвид, че 

категорията на едно предприятие се променя на базата на две последователни 

финансови години с данни за категория различна от предишната. За повече 

информация, моля, вижте Указанията за попълване на Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и  чл. 4 от ЗМСП,  които са част от пакета документи за 

кандидатстване. 

В Условията за кандидатстване е посочено, че преди сключване на 
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административния договор за безвъзмездна финансова помощ, Управляващият 

орган ще извършва проверка по същество на декларираната от одобрените 

кандидати категория на микро, малко или средно предприятие. Преди сключване 

на административния договор за безвъзмездна финансова помощ освен 

подписания оригинал на Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП към момента на 

кандидатстване, кандидатите следва да представят Декларация по чл. 3 и чл. 4 от 

ЗМСП към момента на сключване на договора в оригинал, в случай че са 

настъпили промени в декларираните обстоятелства или е налице нова 

приключена финансова година. 

42. 08.01.2019 г. Здравейте, 

 

Фирмата ни е малко предприятие, с основна дейност‐ производство на 

метални детайли, притежаващо собствен производствен цех, с машини и 

оборудване. Намираме се в Северна България и работим от 20 години. 

Нашата цел е създаване на нов стопански обект‐ искаме да създадем нов 

производствен цех, около гр Пловдив, в община, попадаща в селски район. 

Имаме земя, изготвен инвестиционен проект и разрешение за строеж за 

новия цех, където ще се произвеждат същите стоки, но местоположението на 

новия цех гарантира повече продажби и по‐голямо производство. Няма да 

основаваме нова фирма, новият обект ще е клон на фирмата и ще продължим 

да бъдем малко предприятие. 

Бихме ли могли да кандидатстваме за средства за строеж и оборудване с 

машини на новия стопански обект по програма „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“? 

В документацията за участие е посочено за недопустимо „подобряване на 

функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени 

помещения чрез строително‐монтажни работи (СМР)“, но никъде няма 

ограничение за строеж на нова сграда и оборудването и с машини, 

необходими за изпълнението на проекта. 

 

С уважение, 

 

Подател: Иван Малинов 

Ел. поща: malinov-ivan@abv.bg 

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че съгласно т. 14.2. от Условията за 

кандидатстване допустими по настоящата процедура са следните видове 

разходи:  

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на 

проекта. 

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото 

разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), 

необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв. 

За да са допустими разходите за дълготрайни активи по т. 1 и т. 2 следва същите 

да водят до подобряване на производствения капацитет на кандидата. 

Разходи, които не попадат в обхвата на изрично посочените като допустими, 

няма да бъдат признавани. Разходите за „строеж на нова сграда“, посочени в 

запитването Ви са недопустими по настоящата процедура. 
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43. 08.01.2019 г. Здравейте! 

 

Според критериите за недопустимост по настоящата процедура, 

недопустими са микропредприятия, които имат седалище или клон със 

седалище на територията на селски район, и са заявили за подпомагане 

дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на 

селските райони . 

Въпросът ни е допустими кандидати ли са микропредприятия със седалище 

на територията на селски район, които заявяват за подпомагане дейности по 

проекта, които ще се осъществяват на територията на община, която не 

попада в обхвата на селските райони- гр. Благоевград? 

 

Поздрави, 

 

Подател: Елица Маламова 

Ел. поща: elicamalamova@abv.bg 

С оглед на цитирания от Вас критерий за недопустимост от Условията за 

кандидатстване, за да бъде един кандидат недопустим по него следва 

кумулативно към датата на кандидатстване да са изпълнени и трите изисквания, 

свързани с критерия - дружеството-кандидат да е микро предприятие, да има 

седалище или клон със седалище на територията на селски район и да е 

предвидил дейности за изпълнение по проекта отново на територията на селски 

район. 

 

 
 


