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Дата на разясненията от УО:28 януари 2019 г.
63.

17.01.2019 г.

Здравейте,
Моля за разяснения относно следното:
Чл. 4б, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) гласи, че
категорията на предприятието се определя на базата на предходната
финансова година, докато бележката (упътване) в Декларацията за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП гласи, че категорията на
предприятиято се определя на базата на последния одобрен финансов отчет.
Тъй като всички предприятия имат завършена 2018-та година, но не всички
имат одобрен финансов отчет за тази година, кой подход следва да се
възприеме за правилен при декларирането на съответните обстоятелства, т.е.
за коя година следва да се декларира категорията на предприятието?
Поздрави,
Подател: Анна Паскалева
Ел. поща: paskaleva_anna@abv.bg

Във връзка с попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, обръщаме внимание, че в т. 2 от
Декларацията кандидатите следва да посочат данните за последната
приключила финансова година (наречена в ЗМСП „предходна финансова
година”), т.е. годината, за която имат цялостен приключен финансов отчет.
В т. 3 от Декларацията кандидатите следва да попълнят реалната категория на
предприятието-кандидат, която съгласно чл. 4б, ал. 2 от Закона за малките и
средните предприятия (ЗМСП) се определя на базата на последните две
последователни финансови години, в които предприятието запазва своите
параметри по чл. 3 от ЗМСП без промяна.
Допълнително, преди сключване на административния договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва проверка
по същество на декларираната от одобрените кандидати категория на микро,
малко или средно предприятие. В случай че бъде установена погрешно
декларирана категория, довела до одобрение на интензитет на безвъзмездната
финансова помощ по-висок от максимално допустимия за установената
категория преди сключване на договора и/или до неправилно класиране, ще бъде
издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
съответния кандидат. В случай че в декларираната на етап кандидатстване
категория/статус на одобрен кандидат преди сключване на АДБФП настъпи
промяна и в резултат на промяната интензитетът и размерът на помощта
надхвърлят максимално допустимите за новата категория съгласно т. 9 и т. 10 на
Условията за кандидатстване, за съответния кандидат ще бъде издадено решение
за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Преди подписване на договора, 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 на етап
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кандидатстване обстоятелства или е налице нова приключена финансова година.

64.

17.01.2019 г.

Здравейте,
Във връзка с Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP0022.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“, моля да ни отговорите на следния въпрос:

Настоящата процедура е насочена към подобряване на производствения
капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната
конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Ако посочените
в запитването Ви разходи няма да доведат до постигането на тази цел, същите ще
се считат за недопустими за финансиране.

При проекти, изпълнявани под режим „de minimis”, допустими ли са
разходите за оборудване на стопански обект с:
- фотоволтаична система, която произвежда енергия за собствено
потребление;
- чилър система за отопление и охлаждане;
- LED осветление.
С уважение:

65.

17.01.2019 г.

Подател: Люба Асенова
Ел. поща: luba.asenova@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP0022.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“, моля да ни отговорите на следния въпрос:
Фирмата-кандидат произвежда облекло. Проектът предвижда инвестиции в
машини и оборудване, пряко свързани с основната й дейност. Ще бъде ли
допустим и разход за закупуване на машина, която произвежда хартиени
опаковки за произведените продукти? За да бъдат реализирани на пазара,
облеклата задължително се опаковат. Произведените опаковки ще бъдат
използвани само за нуждите на предприятието-кандидат.
С уважение:

Едно от изискванията за допустимост по настоящата процедура е кандидатите да
са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.
При спазване на горепосоченото изискване, на останалите критерии и условия по
процедурата и в случай че описаната машина представлява дълготраен
материален актив, необходим за изпълнението на проекта, който ще доведе до
подобряване на производствения капацитет на кандидата, то разходите за
нейното придобиване биха били допустими.
Обръщаме внимание, че произведените опаковки следва да бъдат свързани с
повишаването на капацитета само на основната икономическа дейност на
кандидата и същите няма да бъдат обект на продажба на трети лица.
Следва да имате предвид, че окончателно решение за допустимостта на
отделните разходите ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще
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Подател: Люба Асенова
Ел. поща: luba.asenova@abv.bg

разполага с цялата необходима информация и документация относно проектното
предложение.

Здравейте

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 50.

Във връзка със стартиралата процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване
на производствения капацитет в МСП“, моля за точни инструкции относно
пресмятането на индикатор Претеглена стойност на нетните приходи от
продажби от износ за 2015, 2016 и 2017 г. :
В примерните указания за попълване на Електронен формуляр за
кандидатстване и подаване на проектно предложение по процедура е
записано, че:
Начинът на изчисляване на целевата стойност на индикатора е, както следва:
[(Средната стойност на нетните приходи от продажби от износ за
разглеждания прогнозен период минус претеглената стойност на нетните
приходи от продажби продажби от износ за 2015, 2016 и 2017 г.) делено на
претеглената стойност на нетните приходи от продажби от износ за 2015,
2016 и 2017 г.] умножено по 100.
Средната стойност на нетните приходи от продажби от износ за
разглеждания прогнозен период: [(Бизнес план, Таблица 8 „Прогнозна
финансова информация за нетни приходи от продажби и брой заети“, ред
„N+1 с проекта“, колона 3 „Нетни приходи от продажби (в лева)/Износ“
делено на 1000) плюс (Бизнес план, Таблица 8 „Прогнозна финансова
информация за нетни приходи от продажби и брой заети“, ред „N+2 с
проекта“, колона 3 „Нетни приходи от продажби (в лева)/Износ“ делено на
1000)] делено на 2.
Претеглена стойност на нетните приходи от продажби от износ за 2015, 2016
и 2017 г. се изчислява като претеглен сбор от нетните приходи от продажби
от износ за всяка от годините, взети със следната относителна тежест (2015
г. - 20%, 2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%.). Нетните приходи от продажби от
износ за всяка от годините се взимат от: Справка за приходите и разходите
по видове и икономически дейности за съответната година., ред „Левова
равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби
на дълготрайни активи по код 15430, кол.1)“ (код 15700) от приходната част.
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Как би следвало да бъде направено изчисление на стойността на индикатора,
в случай, че претеглена стойност на нетните приходи от продажби от износ
за 2015, 2016 и 2017 г. на кандидата е 0. Съгласно гореописаната формула в
знаменателя също ще бъде 0 и няма да може да бъде изчислена прогнозна
стойност на индикатора, която да бъде въведена? При изчисление в ексел на
предвидена средна стойност на нетните приходи от продажби от износ за
разглеждания прогнозен период показваща 25% повишение в сравнение с
2015, 2016 и 2017 г. (в който период износът на кандидата е 0) съгласно
гореописаната формула резултатът е 0. Какво би следвало да се впише в т. 8
Индикатори от Формуляра за кандидатстване?
Благодаря,
Поздрави,

67.

17.01.2019 г.

Подател: Цвета Миленова
Ел. поща: milenova@elana.net
Здравейте,
Във връзка с публикувана процедура за прием на проекти BG16RFOP0022.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“, моля за отговор на следния въпрос:
1. В точка 2 от Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия, към коя финансова година следва да
посочим категорията на представляваното от нас предриятие - 2017 или
2018?

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 63.
Допълнително, с оглед крайния срок за подаване на проектни предложения
(21.05.2019 г.) е възможно последната приключила финансова година към
кадатата на кандидатстване да е както 2018 г. (в случай, че за нея е налице
изготвен и подаден годишен финансов отчет за 2018 г.), така и 2017 г. (ако такъв
отчет за 2018 г. все още не е изготвен и подаден) и следователно спрямо това
обстоятелство следва да се определи и попълни финансовата година в т. 2 на
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия (Приложение Д).

Благодаря Ви!

68.

17.01.2019 г.

Подател: Костадин Костадинов
Ел. поща: kostadinov30@abv.bg
Дружество "Х" ЕООД е еднолична собственост на физическо лице.
Дружествените дялове на физическото лице са запорирани в полза на 3-то
лице във връзка с водене на дело от частноправен характер. Допустимо ли е

При така описаната от Вас ситуация и при спазване на критериите за
допустимост и недопустимост на кандидатите, описани съответно в т. 11.1 и 11.2
от Условията за кандидатстване, посоченото в запитването ЕООД би могло да
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дружеството да кандидатства по процедурата?

кандидатства по процедурата.

Подател: Караниколова Кристина
Ел. поща: kr.karanikolova@gmail.com
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 50.

Във връзка със стартиралата процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване
на производствения капацитет в МСП“, моля за точни инструкции относно
пресмятането на индикатор Претеглена стойност на нетните приходи от
продажби от износ за 2015, 2016 и 2017 г. :
В примерните указания за попълване на Електронен формуляр за
кандидатстване и подаване на проектно предложение по процедура е
записано, че:
Начинът на изчисляване на целевата стойност на индикатора е, както следва:
[(Средната стойност на нетните приходи от продажби от износ за
разглеждания прогнозен период минус претеглената стойност на нетните
приходи от продажби продажби от износ за 2015, 2016 и 2017 г.) делено на
претеглената стойност на нетните приходи от продажби от износ за 2015,
2016
и
2017
г.]
умножено
по
100.
Средната стойност на нетните приходи от продажби от износ за
разглеждания прогнозен период: [(Бизнес план, Таблица 8 „Прогнозна
финансова информация за нетни приходи от продажби и брой заети“, ред
„N+1 с проекта“, колона 3 „Нетни приходи от продажби (в лева)/Износ“
делено на 1000) плюс (Бизнес план, Таблица 8 „Прогнозна финансова
информация за нетни приходи от продажби и брой заети“, ред „N+2 с
проекта“, колона 3 „Нетни приходи от продажби (в лева)/Износ“ делено на
1000)]
делено
на
2.
Претеглена стойност на нетните приходи от продажби от износ за 2015, 2016
и 2017 г. се изчислява като претеглен сбор от нетните приходи от продажби
от износ за всяка от годините, взети със следната относителна тежест (2015
г. - 20%, 2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%.). Нетните приходи от продажби от
износ за всяка от годините се взимат от: Справка за приходите и разходите
по видове и икономически дейности за съответната година., ред „Левова
равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби
на дълготрайни активи по код 15430, кол.1)“ (код 15700) от приходната част.
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Как би следвало да бъде направено изчисление на стойността на индикатора,
в случай, че претеглена стойност на нетните приходи от продажби от износ
за 2015, 2016 и 2017 г. на кандидата е 0. Съгласно гореописаната формула в
знаменателя също ще бъде 0 и няма да може да бъде изчислена прогнозна
стойност на индикатора, която да бъде въведена? При изчисление в образеца
на бизнес план в ексел (Приложение Е) на предвидена средна стойност на
нетните приходи от продажби от износ за разглеждания прогнозен период
показваща 25% повишение в сравнение с 2015, 2016 и 2017 г. (в който
период износът на кандидата е 0) съгласно гореописаната формула
резултатът е 0. Какво би следвало да се впише в т. 8 Индикатори от
Формуляра за кандидатстване?

70.

18.01.2019

Подател: Цвета Миленова
Ел. поща: milenova@elana.net
Здравейте,
В случай че предприятие не е подавало към НСИ "Справка за нетекущите
(дълготрайните) активи към 31.12.2016 година", нито „Справка за
нетекущите (дълготрайните) активи на микропредприятията към 31.12.2016
година“, откъде могат да бъдат взети данните за 2016 г., необходими за
изчисляване на критерий "Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016,
2017 г.)"?
Подател: Мария Илиева
Ел. поща: mariya_ilieva11@abv.bg

Справката за нетекущите (дълготрайните) активи/Справката за нетекущите
(дълготрайните) активи на микропредприятията е източник на информация за
оценка по критерия „Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и 2017 г.)“
от раздел II на критериите за техническа и финансова оценка (Приложение И).
Съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване е налице изискване посоченият
документ за всяка една от годините (2015, 2016 и 2017 г.) да бъде предоставен
във формат, заверен от НСИ.
В Условията за кандидатстване също така е споменато, че преди сключване на
административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
кандидатите следва да представят документите, подавани към НСИ в оригинал
на хартия. Допълнително е посочено, че ще бъда извършвана служебна проверка
въз основа на данни от НСИ за съответствие на данните от документите, които са
част от Годишния отчет за дейността на предприятието и са участвали в процеса
по оценка. В случай че при проверка на тези данни се установи разминаване, ще
бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
На база посоченото, в случай че дадено предприятие не е подавало Справка за
нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 година, нито Справка за
нетекущите (дълготрайните) активи на микропредприятията към 31.12.2016 г.,
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този документ няма как да бъде взет предвид, като при оценката по критерий
„Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и 2017 г.)“ данните за 2016 г.
ще бъдат взимани с нулеви стойности.

71.

19.01.2019

Съгласно Финансовият регламент 966/2012, чл.132 „Критерии за подбор и
за отпускане на безвъзмездни средства“, т.1 „Критериите за подбор, обявени
предварително в поканата за оферти трябва да дава твъзможност за оценка
на способността на заявителя да осъществи предложената дейност или
работна програма.“. В прилагащият на финансовия регламент, регламент
1268/2012 г., чл.202, т.1 e записано: „Критериите за подбор се публикуват в
поканата за предложения и са такива, че позволяват оценка на финансовия и
оперативния капацитет на заявителя за изпълнение на предложената дейност
или работна програма.“. В т. 2 на същия член е предвидено „Заявителят
трябва да разполага със стабилни и достатъчни източници на финансиране за
поддържане на своята дейност през целия период на изпълнение на
дейността или през годината, за която се отпускат безвъзмездните средства,
и за участие в нейното финансиране. Заявителят трябва да притежава
необходимата професионална компетентност и квалификация за извършване
на предложената дейност или работна програма, освен ако в основния акт
изрично е предвидено друго.“. В условията за кандидатстване няма подобни
критерии и по никакъв начин не е предвидено доказването на финансовото
покритие на проекта, нито пък професионална компетентност и
квалификация на кандидата за възможностите да изпълни заявените
дейности.
Въпросът ми е защо не се спазват изискванията на Финансовия регламент
966/2012 и прилагащия регламент 1268/2012 по отношение на критериите за
подбор?
Подател: Димитър Колчев
Ел. поща: termopili@mail.bg

Настоящият електронен адрес е с цел да се задават допълнителни въпроси и да се
искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване по процедурата.
Отправеното от Вас питане не е от такъв характер. Следва да имате предвид
също така, че Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза понастоящем, не е в сила.
Независимо от това бихме искали да обърнем внимание на следното:
Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектни предложения
(Приложение И), икономическата и финансова стабилност на кандидатите заема
съществена част от оценката на проектното предложение, като за целта има
предвиден цял раздел, а именно раздел I от Критериите за техническа и
финансова оценка. В допълнение към този раздел има още един раздел, в
рамките на който се оценява капацитета на кандидата в реализирането на
инвестиционни проекти. Общият брой точки по тези два раздел е 46 т., което
представлява близо половината от максималния брой точки, който може да
получи едно проектно предложение. Допълнително, един от критериите за
допустимост на кандидатите изисква същите да са реализирали определен
минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключени
финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) като този размер е различен за
различните категории предприятия и е изрично посочен в т. 11.1 от Условията за
кандидатстване.
Допълнително, в Условията за изпълнение, както и в Административния договор
за безвъзмездна финансова помощ (Приложение У), подробно е описан
механизмът на извършване на плащания като изрично е обърнато внимание, че
авансово плащане се извършва само при предоставянето от страна на
бенефициента на Банкова гаранция (Приложение Х), покриваща пълния размер
на исканата авансова сума, Финансова идентификационна форма (съгласно
образеца, приложен към Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна
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програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020) и декларация за
банкова сметка (с цел удостоверяване на задължението на бенефициента да
използва сумата по авансовото плащане единствено за целите на проекта).
Управляващият орган е посочил също така, че междинните и окончателните
плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване допустимостта
на извършените разходи и при наличие на физически и/или финансов напредък
на проекта. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи
доказателствени документи, които удостоверяват изпълнението на отчитаните
дейности/действия и изразходването на средствата. Управляващият орган
одобрява дейностите и верифицира разходите въз основа на проверка на
документите, представени към искането за плащане и на проверки на място и
изплаща на бенефициента тази част от одобрените разходи, съответстваща на
процента на безвъзмездна финансова помощ, посочен в административния
договор.

72.

21.01.2019

Здравейте,
Във връзка с процедурата „Подобряване на производствения капацитет на
МСП“, имам следните въпроси:
1. Условието за недопустимост на предприятия в затруднено
положение, валидно ли е, ако се кандидатства под режим “de
minimis”?
2. Как се определя дали едно предприятие е в затруднено положение –
формулата посочена в насоките за кандидатстване е ясна, но
правили се средно аритметична стойност за трите години или се
гледа всяка отделна година? Следователно, ако една от трите години
2015, 2016 или 2017 г. предприятието е в затруднено положение, то
става недопустимо за участие? Моля за пояснение
3. Ограничението да не се реализира диверсификация на продукцията,
валидно ли е, ако се кандидатства под режим “de minimis” или това е
ограничение само за режим регионална помощ?

1. Видно от Условията за кандидатстване (т. 11.2, 3), буква Б 2), както и от
пояснението към т. I на Декларацията за държавни/минимални помощи
(Приложение Г), проверката относно наличието на затруднено положение се
извършва само по отношение на проекти, които ще се изпълняват при условията
на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014.

Подател:Борислава Иванова
Ел. поща: b.ivanova@i-dea.eu

Независимо от това бихме искали да обърнем внимание, че в случай че искате да
стартирате производството на нов продукт под режим „de minimis“ посоченото е
допустимо при съобразяване със следните изисквания:

2. Моля, запознайте се разяснението на УО, дадено на въпроси № 19 и № 26.
3. Диверсификацията е една от видовете първоначални инвестиции по режим
„регионална инвестциционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 като по настоящата процедура този вид
първоначална инвестиция е недопустима за проекти, които се изпълняват по
посочения режим. В тази връзка ограничението не е приложимо по режим „de
minimis”.
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- подкрепата по проекта да е заявена по отношение на основната икономическа
дейност на кандидата въз основа на данни предоставени от НСИ за 2017 г.
- инвестицията по проекта да води до подобряване на производствения капацитет
на кандидата,
както и при условие, че са спазени всички останали изисквания и ограничения на
процедурата.

73.

21.01.2019

Уважаеми дами и господа,
Съгласно разпоредбите на ЗМСП (чл. 4г), данните за предприятиетокандидат и за неговите свързани предприятия и предприятия-партньори се
взимат от ГФО или консолидирани ГФО за съответните финансови години.
Това означава, че се взимат предвид данните към 31.12. на съответната
година.
В тази връзка и с оглед обстоятелството, че съгласно утвърдените условия за
кандидатстване,
неправилното
деклариране
на
категорията
на
предприятието-кандидат е абсолютно основание УО да откаже финансиране,
моля за Вашето разяснение по следния казус:
През 2015 г. и към 31.12.2016 г. предприятието-кандидат е средно свързано
предприятие с едноличен собственик – търговско дружество и поддържа
тези параметри до септември 2017 г.
През септември 2017 г. едноличният собственик прехвърля всичките си
дялове на друго търговско дружество, в резултат на което към 31.12.2017 г.
предприятието-кандидат има параметрите на свързано малко предприятие.
В началото на 2018 г. едноличният собственик прехвърля всичките си дялове
на физическо лице, в резултат на което към 31.12.2018 г. предприятиетокандидат има параметрите на независимо малко предприятие.
При тези обстоятелства, счита ли УО за правилно съждението, че данните за
свързани предприятия се взимат към 31.12. на съответната година и в така
описания казус са налице две последователни финансови години, в които
предприятието-кандидат е слязло под параметрите за средно предприятие,
т.е към 31.12.2018 г. същото следва да се определи като независимо малко
предприятие?

Съгласно представената във въпроса Ви информация при приключване на 2016 г.
предприятието има данни на средно (свързано) предприятие. Към края на 2018 г.
предприятието вече променя статуса си на малко предприятие поради наличие на
две последователни финансови години, в които променя своите параметри на
малко предприятие, по-конкретно след прехвърляне на дяловете на едноличния
собственик през септември 2017 г. и началото на 2018 г.
В годината, в която ще кандидатства предприятието – 2019 г., то ще е малко
предприятие съгласно данни за последната приключила финансова година 2018.
При определяне категорията на предприятието и когато няма промяна в нея,
следва да се вземе предвид периода от 2 последни приключили финансови
години, спрямо които се определя тя. По отношение на типа предприятие следва
в т. 1 на Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия (Приложение Д) да се отбележи „независимо
предприятие“ на база данните за последната му приключила финансова.
Допълнително следва да имате предвид, че преди сключване на
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(АДБФП) Управляващият орган ще извършва проверка по същество на
декларираната от одобрените кандидати категория на микро, малко или средно
предприятие.
В случай че бъде установена погрешно декларирана категория, довела до
одобрение на интензитет и размер на безвъзмездната финансова помощ повисоки от максимално допустимите за установената категория преди сключване
на договора и/или до неправилно класиране, ще бъде издадено Решение за отказ
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за съответния кандидат. В
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Подател: Десислава Петрова
Ел. поща:d.petrova@addproekti.com

случай че в декларираната на етап кандидатстване категория/статус на одобрен
кандидат преди сключване на АДБФП настъпи промяна и в резултат на
промяната интензитетът и размерът на помощта надхвърлят максимално
допустимите за новата категория съгласно т. 9 и т. 10 на Условията за
кандидатстване, за съответния кандидат ще бъде издадено решение за отказ за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Здравейте,

Съгласно изискванията на настоящата процедура, за да бъде допустим един
кандидат същият следва да развива своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и
средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа
дейност съгласно тяхната технологична интензивност, които са изрично
посочени в т.11.1,5) от Условията за кандидатстване. Код на икономическа
дейност 47.73 не попада сред тези групи сектори.

Във връзка с Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP0022.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“, моля да ми отговорите на следния въпрос:
Собственик съм на аптека, която извършва търговия на дребно с лекарствени
средства вече повече от 20 години. През всички години от своята дейност в
аптеката сме изготвяли лекарства по лекарско предписание (т.н.
екстемпорална рецептура), т.е. извършвали сме производство на лекарствени
продукти, дейност по код C 21 - „Производство на лекарствени вещества и
продукти“.
По настоящата процедура бихме искали да закупим ДМА и необходимия
към тях софтуер, необходими за производството на лекарства по тези
рецепти и които ще позволят подобряване на производствения ни капацитет.
Може ли да бъдем допустим кандидат по процедурата по код C 21 –
„Производство на лекарствени вещества и продукти“ при положение, че
кодът на основната ни икономическа дейност в НСИ за трите финансови
години, които ще бъдат взети под внимание, е КИД 4773 - ТЪРГОВИЯ НА
ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВА.

75.

21.01.2019

Подател: Диана Петрова
Ел. поща: elizabet06@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP0022.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“, моля за разяснения по няколко конкретни въпроса.
Кандидатът е фирма, спечелила проект по ОПРЧР, процедура
BG05M9OP001-1.021 "Обучения за заети лица" - Компонент II, който се
реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18

Допълнително, Условията за кандидатстване поставят изискване кандидатите да
заявят подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност,
като проверка относно този код ще се извършва въз основа на данни
предоставени от НСИ за 2017 г.
На база посоченото, заявяването на подкрепа за допълнителната икономическа
дейност, в случай че кандидатът извършва такава, е недопустимо.

1. Получената минимална помощ следва да бъде взета предвид при попълването
на Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Г) и да бъде
отразена в Приложение 1 и/или Приложение 2 към Декларацията в зависимост от
това по кой режим на държавна/минимална помощ е избрал да изпълнява
проекта кандидатът.
2. Максималният размер, за който може да заяви подкрепа кандидата, е посочен в

10

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013). Одобрената
безвъзмездна помощ по проекта е 165 000 лв. Съгласно сключения договор,
дейностите – професионални обучения на работници във фирмата, са
стартирали през 2018 г. и ще приключат през настоящата - 2019 г. В тези две
години са разпределени и плащанията по изпълнявания проект.
Фирмата отговаря на критериите за независимо средно предприятие и не е
получавала други помощи.
В тази връзка:
1. Трябва ли, как и в кои от документите за кандидатстване по
процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения
капацитет в малките и средни предприятия“ да бъде отразена
одобрената помощ по ОПРЧР?
2. Какъв е максималният размер на помощта, за която фирмата може
да кандидатства по настоящата процедура под режим регионална
инвестиционна помощ?
3. Какъв е максималният размер на помощта, за която фирмата може
да кандидатства по настоящата процедура при приложим режим „de
minimis“?

т. 9 от Условията за кандидатстване. В случай че кандидатът ще заявява
подкрепа по режим „регионална инвестиционна помощ“, същият следва да
съобрази максималният размер на помощта с праговете, приложими за този
режим и посочени в I), 1. от същата точка на Условията за кандидатстване. За да
може да се ориентира по-точно дали е спазил тези прагове, кандидатът следва да
попълни Приложение 1 към Декларацията за държавни/минимални помощи. В
таблица 1 на Приложение 1 кандидатът следва да посочи получаваната към
момента на деклариране държавна/минимална помощ без ограничение в периода
на деклариране назад във времето.

Подател: Люба Асенова
Ел. поща: luba.asenova@abv.bg

В Таблица 2 на Приложение 1 периодът на деклариране е три години, считано от
датата на започване на работата по инвестицията по проекта, за който се
кандидатства.
3. Както е посочено и в Условията за кандидатстване максималният размер на
помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите
получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две
предходни плюс текущата година).
Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта,
за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на
Република България от:
• 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 Н към настоящите Условия за кандидатстване;
• 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
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разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
В случай че кандидатът ще реализира проекта по режим „de minimis” същият
следва да попълни Приложение 2 на Декларацията за държавни/минимални
помощи като декларираната минимална помощ следва да се отнася за период от
от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).
Ако предприятието кандидат е независимо предприятие и в рамките на периода
от три бюджетни години е получавало по режим „de minimis“ само въпросната
сума от 165 000 лв., то същият може да заяви подкрепа по режим “de minimis” в
размер на разликата до левовата равностойност от 200 000 евро (391 166 лв).
В случай че след подаване на проектното предложение настъпи промяна по
отношение на получената държавна/минимална помощ, кандидатът следва да
уведоми писмено УО в срок от 5 работни дни.
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