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Дата на разясненията от УО: 1 март 2019 г.
144.

20.02.2019 г.

Уважаеми Дами и Господа,
моля за отговор на следните въпроси по процедурата:
1. При попълване на раздел IV Получена минимална помощ от Приложение
2 към Декларация за държавни/минимални помощи допустимо ли е
Кандидатът да посочи годините на предоставяне на помощта, като под
Година “n” посочи в скоби 2019 г., под година “n-1” посочи 2018 г. и под
година “n-2” посочи 2017 г.?
2. При попълване на Приложение 1 към Декларация за държавни/минимални
помощи и в случай, че кандидатът има реализиран проект по Оперативна
програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, процедура
BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“,
свързан с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект и
кандидатът предвижда да реализира инвестиция, свързана с разширяване на
капацитета на съществуващия стопански обект в рамките на процедура
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките
и средни предприятия“, моля да потвърдите, че:
- кандидатът следва да попълни Таблица 1 от Приложение 2, посочвайки
съответните изискуеми данни относно реализирания проект по процедура
BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
и
- кандидатът следва да попълни Таблица 2 от Приложение 2, посочвайки
както данни за реализирания проект по процедура BG16RFOP002-2.001
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“, така също и данни за
проекта, с който кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.040
„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“

1. Препоръчително е да следвате образците на документи, които са приложени
към пакета документи за кандидатстване. По отношение на посоченото от Вас
приложение (Приложение 2 на Декларацията за държавни/минимални помощи) в
таблицата на раздел IV към него годините на предоставяне на помощта са
обелязани с „n“, „n-1” и „n-2“ като в бележка под линия е пояснено, че година „n”
означава текущата година, а години „n -1” и съответно „n -2” означават двете
предходни години. На база посоченото считаме, че не е нужно кандидатите да
конкретизират годините и да ги изписват изрично в образеца на таблицата.
2. Съгласно посочено в т. 9 от Условията за кандидатстване в случай на
регионална инвестиционна помощ безвъзмездната финансова помощ, за която
се кандидатства под този режим, заедно с получената държавна/минимална
помощ от други източници, не може да надхвърля:
Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от
Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва:
а) левовата равностойност на 18 750 000 евро, в случай че проектът ще бъде
изпълняван в Югозападен регион (NUTS2);
б) левовата равностойност на 37 500 000 евро, в случай че проектът ще бъде
изпълняван извън Югозападен регион (NUTS2).
Проверката за съответствие с максимално допустимия размер на помощта се
извършва при вземане предвид на общия размер на държавната помощ и/или
минималната помощ, получена във връзка със същите установими допустими
разходи, които се припокриват частично или напълно с разходите по проекта.
За да може да се ориентирате по-точно дали сте спазили тези прагове, следва да
попълните Таблица 1 от Приложение 1 към Декларацията за
държавни/минимални помощи (Приложение Г), където трябва да посочите
информация за получената държавна/минимална помощ без ограничение в
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периода на деклариране.

В случай, че разбирането ни е правилно - моля да уточните, дали данните за
реализирания проект и за този, с който се кандидатства по настоящата
процедура, следва да бъдат посочвани в отделни редове в Таблица 2 или е
допустимо да бъдат изложени в един ред.
3. При попълване на таблица 6. Нетни приходи от продажби от Бизнес плана
на проекта, допустимо ли е при вписване на вид продукт/услуга кандидатът
да се придържа към Наименование на продукта съгласно изложеното в
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти,
подавана към Национален статистически институт?
4. В случай, че кандидатът осъществява допълнителна/и икономическа/и
дейност/и, при попълване на таблица 6. Нетни приходи от продажби от
Бизнес плана, допустимо ли е да посочи съответните дейности обобщено,
без да излага фрагментирана разбивка на услугите/продуктите с оглед на
обстоятелството, че изложеното не е обект на проекта по процедурата?
Например, ако кандидатът осъществява като допълнителна дейност
различни по вид консултантски услуги - да ги посочи в един ред като
“Консултантски услуги”?

На база посоченото, ако имате сключен договор и сте получили средства по
процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в
МСП“ същите следва да бъдат декларирани в Таблица 1 на Приложение 1, както
следва да посочите и всякакъв друг вид държавна/минимална помощ, която може
да сте получили от момента на създаване на Вашето предприятие до момента на
кандидатстването по настоящата процедура.
Допълнително в Условията за кандидатстване е споменато, че в случай на
регионална инвестиционна помощ безвъзмездната финансова помощ, за която се
кандидатства заедно с получената държавна/минимална помощ от други
източници, не може да надхвърля коригирания размер на помощта, изчислен
съгласно указанията на чл. 2, пар. 20 от Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014, в случай че стойността на допустимите разходи на инвестиционен
проект или на единен инвестиционен проект по чл. 14, пар. 13 от регламента, е
над левовата равностойност на 50 000 000 евро.

- 31.09 Производство на други мебели

За проверка на това обстоятелство кандидатите следва да попълнят Таблица 2 на
Приложение 1 към Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение
Г). С оглед на определението за единен инвестиционен проект, дадено в
Условията за кандидатстване, периодът на деклариране в посочената таблица е
три години, считано от датата на започване на работата по инвестицията по
проекта, за който се кандидатства. Отново изхождайки от определението за
единен инвестиционен проект в Таблица 2 на Приложение 1 се декларират не
само данни по отношение на предприятието кандидат, но и по отношение на
предприятията, с които същият формира група (в случаите, когато това е
приложимо) и които са започнали първоначална инвестиция в рамките на същата
административна област, в която кандидатът предвижда да започне работа по
инвестицията по проекта, за който се кандидатства.

С оглед на обстоятелството, че дружество-кандидат произвежда по
индивидуални задания мебели с различно предназначение, в т.ч. мебели за
спални (шкафове, гардероби, скринове, легла и др.), мебели за кухни
(шкафове), мебели за антрета, както и офис мебели (шкафове, рафтове, бюра

Бихме искали да обърнем внимание, че с оглед на пояснението, дадено в
Приложение 1 към Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение
Г), помощта се счита за получена от датата на сключване на договор за
предоставянето й или от датата на издаване на друг документ, който дава на

5. Съгласно Класификатора на икономическите дейности КИД-2008, сектор
C 31 Производство на мебели обхваща следните икономически дейности:
- 31.01 Производство на мебели за офиси и магазини
- 31.02. Производство на кухненски мебели
- 31.03 Производство на матраци и дюшеци
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и др.), неговата основна икономическа дейност е посочена като С 31.09
Производство на други мебели. Видно от изложеното, в рамките на своята
основна икономическа дейност, дружеството на практика произвежда и
продукти, попадащи в рамките на икономически дейности 31.01 и 31.02. ,
като изложеното не попада сред изключенията, посочени към С 31.09. В този
смисъл, допустимо ли е кандидатът да кандидатства за инвестиции, свързани
с посочената съгласно годишния му финансов отчет основна икономическа
дейност - Производство на други мебели, като съответно предвижда с
инвестициите по проекта да подобри производствения си капацитет и
експортния си потенциал по линия на всички продукти, произвеждани от
него (офис мебели, кухненски мебели и мебели за спални)?

бенефициента законовото право да получи помощта. В тази връзка с оглед на
факта, че помощта, за която заявява подкрепа кандидатът по настоящата
процедура, не се води получена, същата не следва да се включва нито в таблица
1, нито в таблица 2 на Приложение 1, но се взима предвид при изчисляването на
приложимите прагове.

6. В случай, че основната икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е С
31.09 и съгласно изискванията на процедурата Кандидатът посочи в полетата
“Код на организацията по КИД-2008” и “Код на проекта по КИД-2008” код
С 31.09, а за 20а18 г. кодът на основна икономическа дейност на
дружеството е посочен в годишния финансов отчет като С 31.02, то това би
ли довело до отхвърляне на проектното предложение на кандидата ?
Благодаря!
Подател: Маргарит Петров
Ел. поща: margarit_p@abv.bg

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.
Следва да имате предвид също така, че ако кандидат ще изпълнява проекта си
при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, Приложение 2 към
Декларацията за държавни/минимални помощи не следва да се попълва и
прилага.
3. Посоченото от Вас е допустимо.
4. Съгласно образеца на Бизнес план (Приложение Е) в таблица 6 е предвидена
възможност по отношение на продуктите/услугите, които имат несъществени
приходи за предприятието да се подава окрупнена информация като се посочва
само количеството, което се реализира на вътрешния пазар и за износ. За
останалите продукти/услуги, които предприятието произвежда/предоставя, ако
същите формират съществена част от нетните му приходи, но се реализират в
допълнение към основната икономическа дейност, за която се заявява подкрепа,
е препоръчително да са разписани в цялост, а не в категорията „Други“.
За повече информация може да се запознаете и с разяснението на УО, дадено на
въпрос № 96, т. 1.
5. Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за кандидатстване
кандидатите не могат да заявяват подкрепа за повече от един код на
икономическа дейност.
В тази връзка, ако продуктите, за които искате да заявите инвестиции по проекта,
попадат в обхвата на основната Ви икономическа дейност съгласно данни за 2017
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г., посоченото от Вас е допустимо.
6. Съгласно Условията за кандидатстване и Критериите и методологията за
оценка на проектни предлоежия (Приложение И) преценка за допустимостта на
кандидата от гледна точка на основната му икономическа дейност се извършва
въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017 г. В тази връзка описаният от
Вас кандидат би бил допустим по отношение на изискването за код на основна
икономическа дейност.

145.

20.02.2019 г.

Здравейте,
за производството на асфалт и бетон като краен продукт е необходимо
влагането на трошена каменна фракция като междинен продукт. Допустимо
ли е закупуването на трошачно-пресевна инсталация, необходима за
производство на тази фракция при положение, че крайният продукт няма да
се променя?
С уважение,

146.

20.02.2019 г.

Подател: Венислава Костадинова
Ел. поща: venichka_90@abv.bg
Здравейте!

Посочената от Вас инсталация би се считала за допустима при условие, че води
до подобряване на производствения капацитет на кандидата, както и в случай че
отговаряте на всички останали изисквания и условия за допустимост по
процедурата.
Обръщаме внимание, че ако произвежданият асфалт и бетон ще бъдат
използвани/влагани от страна на кандидата в изграждането на транспортна
инфраструктура, кандидатът няма да се счита за допустим по режим „регионална
инвестиционна помощ“. Под транспортна инфраструктура следва да се разбира
инфраструктурата, която е необходима и се използва за предоставяне на
транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) № 651/2014.
Моля, запознайте се с разяснението на УО, дадено на въпрос № 131.

Имам въпрос относно тълкуването на понятието „предприятие-кандидат”
във връзка с условието за допустимост за нетни приходи от продажби
съобразно категорията предприятие. В случай на две свързани микро
предприятия, които заедно правят малко предприятие, съответният код 15
100 следва ли да се взема само от ОПР за трите години на кандидатстващото
дружество или трябва да се сумира и със стойностите на кода от ОПР на
свързаното такова? В първия случай това не влиза ли в противоречие с
пределните суми за БФП, които се преценяват на база цялата група от
свързани дружества? Във втория случай как ще бъде представен ОПР за
свързаното дружество – некандидат?
Подател: Калояна Върбанова
Ел. поща: kaloyanavurbanova94@gmail.com
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147.

20.02.2019 г.

Уважаеми господа,

Източник на информация за проверка на критерия за допустимост, свързан с
изискването за три приключени финансови години (2015 – 2017 г.) са Отчетите за
приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. на
предприятието кандидат. В случай че предприятието не е осъществявало дейност
през някоя от отчетните години като източник на информация ще се ползва отчет
за приходите и разходите и счетоводен баланс с нулеви стойности за
съответната година или декларация за неактивност, подадена към НСИ.

относно изискването за представяне на :
Счетоводен баланс (индивидуален) и Отчет за приходите и разходите,
съдържащ и Справка за приходите и разходите по видове и икономически
дейности за 2015, 2016 и 2017 г – заверени от НСИ, прикачени в ИСУН 2020
възможно ли е да бъде подадено проектно предложение от фирма, чийто
счетоводен баланс за 2015 г. е нулев, при условие че със следващите
отчетни години 2016 и 2017г. достига изискващите нетни приходи.
Благодаря предварително!

Бихме искали да обърнем внимание, че финансовите данни на кандидата за 2015,
2016 и 2017 г. участват в голяма част от критериите за техническа и финансова
оценка (Приложение И).

С уважение!

148.

20.02.2019 г.

Подател: Валери Ангелов
Ел. поща:eremont@abv.bg
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с възможността по настоящата процедура разходите да се
извършат след датата на подаване на проектното предложение и преди
сключване на АДБФП, т.е. без наличие на профил в ИСУН за управление на
проекта, моля за разяснение по следните въпроси:
1) Как и къде се извършва публикуване на документи за избор на
изпълнител?
2) Как се извършва кандидатстването от потенциалните изпълнители?
3) Какви доказателства ще се изискват за провеждането на избора на
изпълнител и за входираните оферти, предвид че няма как да се направи
снимка на екран от ИСУН?
4) Кандидатът има ли задължение да уведомява УО за етапите на
процедурата за избор на изпълнител (отваряне на оферти и др.)?

Съгласно Условията за кандидатстване в случай, че кандидатът реши да
пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след подаване на проектното
предложение и преди сключване на административния договор за безвъзмездна
помощ (ако до такъв се стигне), изборът на изпълнител за тези дейности следва
да бъде извършен, следвайки указанията относно предварителното изпълнение
на
дейности,
публикувани
на
следния
интернет
адрес:
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1092. Кандидатите следва да имат
предвид, че ако проектното предложение не бъде одобрено за финансиране,
разходите които са направени по отношение на дейностите, за които е приложено
предварително изпълнение, няма да бъдат възстановени.

Благодаря предварително!
Подател:Иконом Икономов
Ел. поща: econo@abv.bg
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21.02.2019

Здравейте!

При преобразуване на ЕООД в АД, Оценителната комисия ще вземе предвид
финансовите данни на преобразуващото се дружество (ЕООД), в случай че е
налице универсално правоприемство и преобразуващото се дружество (ЕООД) е
прекратено без ликвидация.

Имам следните въпроси по Процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките
и
средни предприятия“:
1. Дадено предприятие назад през годините е ЕООД и в края на 2018 се
преобразува в АД (но Булстата не се запазва и има нов Булстат - при
справка в ТР се вижда, че ЕООД е преобразувано в АД) - ще се зачитат ли
по процедурата счетоводните данни от предходните години при условие, че
за 2015-17 е с един Булстат, а сега при кандидатстването е с друг?

150.

21.02.2019

Подател: Ангелин Бахчеванов
Ел. поща: gs-mbox@gelesoft.com
Здравейте,
По процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“,
Моля за уточнение:
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на
селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са
заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони в Република България. Списък на
общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в
Приложение К към Условията за кандидатстване.
1.Допустимо ли е по процедурата по-горе цитираното микропредприятие,
което е с КИД 16.10, да кандидатства за ДМА необходими за производството
на несглобени дървени паркетни дъски.
2. Допустимо ли е по процедурата по-горе цитираното микропредприятие,
което е с КИД 16.29, да кандидатства за ДМА необходими за производството
на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на
дървесина.

При попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП,
следва да се има предвид наличието на свързаност на преобразуващото се
дружество (ЕООД) за относимия период преди преобразуването.

Както е посочено и в т. 11.2. от Условията за кандидатстване
микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на
селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са
заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони в Република България не могат да
бъдат подпомагани по настоящата процедура.
Ограничението е приложимо независимо от икономическата дейност, за която
заявява подкрепа микропредприятието.
Изискването е въведено с оглед избягване на припокриването на
интервенциите
между
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони
2014-2020.
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С уважение,

151.

21.02.2019

Подател: Георгиев
Ел. поща: krumgeorgiev2004@yahoo.com
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040
„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“, моля да отговорите на следния въпрос:
Малко предприятие с основен код на икономическа дейност 20.53
"Производство на етерични масла" със седалище извън селски район и
изпълняващо дейностите по проекта извън селски район като се има в
предвид факта, че използваните за производството на етерични масла
суровини чрез дестилация са от: лавандула, мащерка, мента и лайка.
Допустим кандидат ли е дружеството при така описаното производство или
даденото производство представлява преработка и/или маркетинг на горски
продукти?

При условие че финалният продукт, който ще се реализира в резултат от
инвестицията по проекта не попада в определението за горски продукт и предвид
обстоятелството, че същата ще се реализира извън селски район, подобен вид
дейност би била допустима.

С уважение

152.

21.02.2019

Подател: Birsen Fahri
Ел. поща: fn2544fn@gmail.com
Здравейте,
Имам следните въпроси във връзка с изискването оферите да са от
производител или първи доставчик:
1. Ако от представената оферта става недвусмислено ясно, че оферентът е и
производител на оферираното оборудване, а съответната оферта е
представена сканирана с подпис и печат, необходимо ли е допълнително да
се представя декларация от производителя, че той е произвел въпросното
оборудване? Тоест приема ли се в случая, че с представянето на офертата, в
която е посочено, че оферентът е производител, се декларира това
обстоятелство или е необходимо същата информация да бъде изведена
отново в отделен текст, т.нар. декларация от производител?
2. Често в практиката, особено когато става въпрос за комплексни машини и
линии, фирмата – производител не произвежда сама абсолютно всички

1. Съгласно информацията, посочена в т. 24 на Условията за кандидатстване, ако
от офертата е видно, че оферентът е производител на съответния актив (ДМА
или ДНА), за който предоставя оферта, кандидатът не следва да представя
документ, удостоверяващ, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик. В този случай офертата задължително следва
да съдържа дата и да е издадена и подписана от лице с представителна власт по
отношение на производителя.
2. Съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура с оглед
определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на
дълготрайни активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за
кандидатстване оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна
инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена цена от производителя/първия
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компоненти, а възлага производството им на трети лица – подизпълнители,
по предварително озготвен от производителя проект, изисквания и дизайн,
като финалното асемблиране на компонентите и интеграцията им се
извършва от производителя. Моля да потвърдите, че в случая отново става
въпрос за производител и не е необходимо от всеки подизпълнител да се
взима отделен документ (като се има предвид, че в някои случаи такива
подизпълнители може да са десетки само за една машина).

доставчик.

Поздрави,
Подател: П. Пантелеев
Ел. поща: panteleev.p@mail.bg

Първи доставчик е предприятие, чиято обичайна дейност е доставка на нови
дълготрайни активи, които не са завеждани като ДМА/ДНА преди закупуването
им от получателя на помощта. За допустими ще се считат тези активи, които са
нови, не са били използвани от доставчика и не са били обект на повече от една
покупко-продажба (между производителя и първия доставчик), преди
закупуването им от получателя на помощта.
За да удостоверят, че представените от тях оферти за дълготрайни активи
отговарят на изискването да са от производител или първи доставчик,
кандидатите по процедурата следва да декларират обстоятелствата в
Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и
условията за изпълнение (Приложение Б). В допълнение към декларирането на
обстоятелствата при подаване на проектното предложение, кандидатите следва
да представят и Декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик /договор за търговско представителство
между производител и първи доставчик, от които да е видно, че е спазено
изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик.
В случай че не сте производител на въпросната комплексна машина или линия и
при условие, че не може да вземете от едно предприятие документ,
удостоверяващ, че сте първи доставчик на тази машина/линия, за да може да
спазите изискването по процедурата следва по отношение на всеки един
дълготраен актив, от който е съставена комплексна машина/линия, за която
предоставяте оферта, да разполагате с:
- оторизиращ документ, издаден от производителя на съответното оборудване на
Вашата фирма, от който да е видно, че е спазено изискването за първи доставчик
или
- да имате сключен договор за търговско представителство между съответния
производител и Вашата фирма, от който също следва да е видно, че е спазено
изискването за първи доставчик.
В случай че сте производител на въпросната комплексна машина/линия (а не
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осъществявате просто дейност по механично събиране на отделните компоненти,
от които е съставена тя в едно цяло, без да е налице добавена стойност от Ваша
страна, която да квалифицира комплексната машина/линия като цялостно нов
продукт), то тогава следва към офертата да представите и Декларация от
производител, от която да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на
оферта от производител (или от самата оферта да е видно обстоятелството, че
същата е издадена от производител). Следва да имате предвид, че както
кандидата, така и лицето предоставило документ на декларативен принцип
(какъвто е и Декларацията от производител) за неверно декларирани данни се
носят наказателна отговорност. в случай на установени неверно декларирани
данни.
Обръщаме внимание, че посоченото изискване за представяне на оферти от
производител или първи доставчик е само на етап кандидатстване като в случай,
че се стигне до сключване на административен договор за БФП, всяка една
фирма, която може да достави въпросната комплексна машина/линия, би могла
да участва в процедурата за избор на изпълнител.

153.

21.02.2019

Добър ден. Имам няколко въпроса относно отворена процедура
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките
и средни предприятия“:
1. Допустим кандидат ли ще е предприятие с код по КИД-2008 С22,
произвеждащо алуминиева и ПВЦ дограма, отговарящо на всички други
критерии да допустимост и искащо да подобри производствения си
капацитет? Въпросът е продикуван от Условията за кандидатстване, т. 11.2
Критерии за недопустимост на кандидатите, подточка 5 и свързаните с нея
приложения.
2. Съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, потенциално предприятие кандидат по
процедурата е определено за микро предприятие в две последователни
години 2017г. и 2018г. Изчислявайки реализираните нетни приходи от
продажби общо за последните три приключени финансови години (2015,
2016 и 2017 г.) съгласно Условията за кандидатстване, т. 11.1 Критерии за
допустимост на кандидатите, подточка 4, общия оборот за трите години е
786 000лв. Персоналът на предприятието е под 10 души.Към коя категория
трябва да отнесем предприятието - микро или малко?
3. Съгласно Условията за кандидатстване, т. 11.2 Критерии за недопустимост

1. Във връзка с цитираното в т. 11.2., подточка 5) от Условията за кандидатстване
ограничение, посоченото от Вас предприятие би било допустимо при условие, че
същото не е е включено в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови
газове.
Кандидати, включени в посочения регистър могат да кандидатстват по
настоящата процедура, но само ако основната им икономическа дейност е
различна от тази, осъществявана в рамките на инсталацията, с която са включени
в регистъра. Кандидати, които са включени в регистъра на база горивен и/или
топлинен показател не могат да заявяват подкрепа за икономическа дейност
(съгласно четирицифрения код по КИД 2008 или код на ниво КПД - 6 цифри или
Продком - 8 цифри), посочена в Приложение на Решение 2014/746/ЕС.
2. 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. На база посоченото, ако предприятието кандидат е микро
предприятие, както на база данни от 2017 г., така и на база 2018 г., то същото
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на кандидатите, подточка 2: "- микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от
Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон
със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т.
8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по
проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските
райони на Република България е даден в Приложение К към Условията за
кандидатстване".
Ако потенциално микро предприятие кандидат до 2018г. е било със
седалище и адрес на управление в селски район, но през 2019г. седалището и
адреса на управление на фирмата са преместени извън селски район (това
обстоятелство е отразено в ТР) и предвидената инвестиция е предвидена за
изпълнение в селски район, потенциално микро предприятие би ли било
допустим кандидат? Микро предприятието отговаря на всички други
изисквания за допустимост.

следва да отрази категория „миро“ предприятие при попълване на Декларацията
за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
(ЗМСП) и да се съобрази с това обстоятелстов при подготовката на проектното
си предложение.

Благодаря предварително!
С уважение
Подател: Катя Стоилова
Ел. поща: katia.stoilova18@gmail.com

Бихме искали да обърнем внимание, че изискването за реализиран определен
размер нетни приходи от продажби общо за последните три приключени
финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), заложено в т. 11.1. подточка 4 от
Условията за кандидатстване, няма отношение към определянето на категорията
предприятие.
В случай че имате съмнения относно това дали коректно сте определили
категорията на предприятието кандидат Ви препоръчваме да се запознаете с
Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
ЗМСП, които са включени като приложение към самата Декларация.
3. Следва да имате предвид, че проверката относно обстоятелството дали
кандидатът не е микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и
средните предприятия, което има седалище или клон със седалище на
територията на селски райони съгласно Списъка на общините в обхвата на
селските райони (Приложение К) и не е заявил за подпомагане дейности по
проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони
се извършва към момента (датата) на кандидатстване. В тази връзка, ако към
момента на кандидатстване отговаряте на посоченото изискване, бихте се
считали за допустим кандидат по отношение на това обстоятелство.
Допълнително следва да имате предвид, че горепосоченото изискване следва да е
спазено и по време на изпълнение на проекта (в случай че се стигне до
сключване на административен договор за безвъзмездна помощ) с оглед на
факта, че съгласно чл. 8.7 б) от Общите условия (Приложение Ф към Условията
за изпълнение) недопустими са промени, които поставят под въпрос постигането
на основната цел и планираните резултати на проекта и имат за цел или резултат
внасяне на изменения в проекта, които биха поставили под въпрос
решението за отпускане на безвъзмездната финансова помощ (в конкретния
случай обстоятелства, които ще се отразят на допустимостта на проекта съгласно
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горепосочения критерий за недопустимост на кандидатите във връзка с
демаркацията с Програмата за развитие на селските райони 2014-2020).

154.

22.02.2019 г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна
програма ”Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г и с оглед
коректното попълване на таблица 2 от Prilojenie_1_to Decl_state aids към
Декларацията за държавни/минимални помощи, моля за Вашето разяснение
по следния казус:
Предприятие - кандидат по настоящата процедура е получило помощ под
режим "de minimis" по процедура "Енергийна ефективност за МСП", която
включва разходи за ДМА и ДНА. Инвестицията е започната в тригодишния
период, който следва да се вземе предвид при попълването на Таблица 2 от
Prilojenie_1_to Decl_state aids.
Проектът и в частност инвестицията не са имали за пряка цел "създаването
на нов стопански обект, разширяването на капацитета на съществуващ
стопански обект, диверсификацията на продукцията... или основна промяна
в целия производствен процес на съществуващ стопански обект". Въпреки
това, разширяване капацитета на стопанския обект е постигнато като
положителен ефект от изпълнението на проекта.
В тази връзка, следва ли инвестиционният разход за ДМА и ДНА по проекта
за енергийна ефективност да се считат за първоначална инвестиция по
отношение на инвестицията по проекта, който кандидатът възнамерява да
подаде, респективно - следва ли да бъде посочен в Таблица 2 от
Prilojenie_1_to Decl_state aids?
С уважение,
Подател: Д. Кузманова
Ел. поща: info@elitconsultbg.com

Както е посочено в Условията за кандидатстване, в случай на регионална
инвестиционна помощ безвъзмездната финансова помощ, за която се
кандидатства заедно с получената държавна/минимална помощ от други
източници, не може да надхвърля коригирания размер на помощта, изчислен
съгласно указанията на чл. 2, пар. 20 от Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014, в случай че стойността на допустимите разходи на инвестиционен
проект или на единен инвестиционен проект по чл. 14, пар. 13 от регламента, е
над левовата равностойност на 50 000 000 евро.
За проверка на това обстоятелство кандидатите следва да попълнят Таблица 2 на
Приложение 1 към Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение
Г). С оглед на определението за единен инвестиционен проект, дадено в
Условията за кандидатстване, периодът на деклариране в посочената таблица е
три години, считано от датата на започване на работата по инвестицията по
проекта, за който се кандидатства. Отново изхождайки от определението за
единен инвестиционен проект в Таблица 2 на Приложение 1 се декларират не
само данни по отношение на предприятието кандидат, но и по отношение на
предприятията, с които същият формира група (в случаите, когато това е
приложимо) и които са започнали първоначална инвестиция в рамките на същата
административна област, в която кандидатът предвижда да започне работа по
инвестицията по проекта, за който се кандидатства.
В бележка под Таблица 2 на Приложение 1 е пояснено също така, че
първоначална инвестиция означава:
а) инвестиция в материални и нематериални активи, свързани със създаването на
нов стопански обект, разширяването на капацитета на съществуващ стопански
обект, диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които
не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или основна промяна в
целия производствен процес на съществуващ стопански обект; или
б) придобиване на активи, принадлежащи на стопански обект, който е закрит или
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е щял да бъде закрит, ако не е бил закупен, и е закупен от инвеститор, който не е
свързан с продавача, и изключва простото изкупуване на акциите или дяловете
на дадено предприятие.
На база посоченото в Таблица 2 на Приложение 1 към Декларацията за
държавни/минимални помощи кандидатите имат ангажимент да попълнят данни
по отношение на ДМА и ДНА, които са придобили под режим държавна или
минимална помощ в рамките на същата административна област, в която се
предвижда да се започне работа по инвестицията по проекта, за който се
кандидатства и които като ефект (незавсимо от основната цел на проекта) са
довели до един от видовете първоначални инвестиции. Ангажиментът за
попълване на посочените данни се отнася както за кандидата, така и за
предприятията, с които същият формира група, и е за период от три години,
считано от датата на започване на работата по инвестицията по проекта, за който
се кандидатства.

155.

22.02.2019 г.

Здравейте,
при изчисляване на критерия "Инвестиционна дейност на кандидата" в
бележка под линия сте посочили, че при липса на "Справка за нетекущите
(дълготрайните) активи към 31.12.2017 г." данните следва да бъдат взимани
от "Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 г. на
микропредприятията" ред "Отчетна стойност на постъпилите дълготрайни
активи" (код 62002, колона 2, колона 4, колона 5 и колона 9). Ако приемем,
че тези четири колони заместват тези от кодове 6210, 6220, 6120 и 6230 то
можем ли да приемем, че от сбора следва да бъде извадена стойността от код
62002, колона 6 от "Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към
31.12.2017 г. на микропредприятията", която всъщност е идентична като
название на актив от код 6231, колона 2 от "Справка за нетекущите
(дълготрайните) активи към 31.12.2017 г.?

Кодовете, които следва да бъдат взети от "Справката за нетекущите
(дълготрайните) активи
към 31.12.2017 г. на микропредприятията" за
изчисляване на критерия Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и
2017 г.) от критериите за техническа и финансова оценка са изчерпателно
посочени в колона „Източник на проверка“ към критерия.

С уважение,
Подател: Венислава Костадинова
Ел. поща: venichka_90@abv.bg
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156.

22.02.2019 г.

Здравейте,

1. Данните, които се представят в Бизнес плана (Приложение Е) са на равнище
предприятие, а не на равнище икономическа дейност, за която заявява подкрепа
кандидатът. В тази връзка, ако кандидат осъществява основна и допълнителна
икономическа дейност/и, същият следва да представи в Бизнес плана
информация за всичките си икономически дейности, които осъществява,
независимо от това, че една и ли повече от допълнителните дейности може да
попада/т в секор/и, които са недопустим/и за подкрепа по процедурата.

Имам следните въпроси във връзка с процедура „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“:
1.
Когато предприятието осъществява основна допустима дейност, за
която ще кандидатства и допълнителна недопустима дейност, как се
попълват данните в бизнес плана? Логично е навсякъде да се попълват
прогнози с включени двете дейности, които в крайна сметка формират
заедно счетоводните резултати на предприятието. Ако бизнес плана се прави
само за допустимата дейност, ще се изкривят показателите. В допълнение
недопустимата дейност също ли следва да се разбива по отделни продукти и
услуги в работен лист 2 Прогнозни приходи или може да се остави общо
като вид дейност в един ред по следния начин услуги по….. или стоки по….?
2.
В случай на свързаност през физически лица (конкретен пример на
кандидат събирателно дружество с двама съдружника с по 50%, единият от
тях има ЕООД, което извършва дейност на същия пазар), двете предприятия
смятат ли се за едно и също предприятие и данните на свързаното ЕООД
попълват ли се в приложение 2 към декларацията за държавни и минимални
помощи? Също така хипотезата за затруднено положение прилага ли се към
свързаните фирми, когато свързаността е през физически лица?
С уважение,
Подател: Маргарита Стипцова
Ел. поща: m.stiptsova@i-dea.eu

За повече информация относно попълването на Бизнес плана и начина на
представяне на продуктите/услугите, които предлага кандидатът, може да се
запознаете с отговори на въпроси № 85, т. 4, № 96, т. 1 и т. 2 и № 144, т. 4.
Допълнително обръщаме внимание, че когато кандидатът упражнява
едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по
настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя
само за дейностите в допустимите сектори, като кандидатът (бенефициентът)
следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите,
разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира
отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се
ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура. В
случай на заявена помощ едновременно за допустим и недопустим сектор, в
бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) ще бъде извършена
служебна корекция за премахване на разходите за дейностите в недопустимия
сектор. С оглед горното кандидатът представя като условие за плащане при
първото междинно плащане, при промяна или, ако няма междинни плащания,
при окончателно плащане, индивидуален сметкоплан, утвърден от ръководството
на предприятието-кандидат с включени в него обособените счетоводни сметки
(подсметки), специално открити за проекта. От извлеченията/счетоводните
записи по посочените в индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно
разграничаването на разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да
не се ползват от безвъзмездната помощ по процедурата.
2. За да е налице свързаност между две предприятия чрез физическо лице или
група от физически лица, които действат съвместно е необходимо кумулативно
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да са изпълнени две условия:
1/ двете предприятия да осъществяват което и да е отношение по смисъла на чл.
4, ал. 5 от ЗМСП, което съгласно представената информация не е налице, тъй
като физическото лице, което има ЕООД не притежава повече от 50% от
капитала на фирмата кандидат.
2/ въпросните предприятия да извършват своята дейност или част от нея на
същия съответен пазар или вертикално свързани пазари.
С оглед на факта, че в запитването не е налице достатъчно информация, от която
да се заключи категорично наличието на право за упражняване на решаващо
влияние, не може да се даде и категоричен отговор за наличието или липса на
свързаност между двете предприятия.
Все пак следва да имате предвид, че е възможно описаната хипотеза да попада в
обхвата на единствената императивна норма по отношение на събирателните
дружества, която касае вътрешните отношения, залегнала в чл. 87 на Търговския
закон. Съгласно нея, когато дружественият договор предвижда решенията да се
вземат с мнозинство, всеки съдружник има право на един глас, т.е. няма
решаващо влияние.
На база горепосоченото кандидатът следва да може сам да прецени дали е налице
хипотезата за свързаност или не. Обръщаме внимание, че хипотезата за
затруднено положение се изследва по отношение на кандидата и групата
съгласно посоченото в т. 11.2. на Условията за кандидатстване.

157.

22.02.2019 г.

Здравейте,
Имам въпрос относно свързаността на предприятията. Приемаме, че две
фирми са били свързани преди 1 година, но на етап кандидатстване вече не
са. Могат ли двете фирми да кандидатстват за финансиране, и ако могат, то
биха ли могли и двете да бъдат финансирани.
Подател: Станислав Стоянов
Ел. поща: s.stoqnov87@abv.bg

По настоящата процедура няма ограничение две свързани предприятия да
кандидатстват по нея стига да е спазено изискването тези свързани предприятия
да не осъществяват сходна дейност. Под сходна дейност следва да се разбира
основна икономическа дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код)
съгласно Класификация на икономическите дейности - КИД-2008 (Приложение
Л). В случай че по настоящата процедура бъдат подадени проектни предложения
от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност,
административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
може да бъде сключен само с едно от тези предприятия. При установено наличие

14

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
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на посоченото обстоятелство, ще бъде издадено Решение за отказ за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на всяко проектно предложение
от списъка с одобрени за финансиране проектни предложения, класирано след
първото такова, което също е включено в списъка с одобрени за финансиране
проектни предложения/списъка с резервни проектни предложения.
За повече информация може да се запознаете с разяснението на УО по въпрос №
120.

158.

22.02.2019 г.

Здравейте,
Въпросът ни е свързан с критерии за допустимост към отворената за прием
на проектни предложения процедурата BG16RFOP002-2.040 „Подобряване
на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, а именно
каква е възможността да се кандидатства с КИД за 2018г., т.к. за 2017г.
основният и единствен код на икономическа дейност е объркан в НСИ с
неверния 10.61 Производство на мелничарски продукти, а от създаването си
предприятието произвежда кори за баници, кори за лазаня, палачинки, питки
и тесто, което е и предишния ни КИД 10.73. При детайлна проверка на
дейността на предприятието ни, това може да бъде проследено. Какво бихме
могли да предприемем за отстраняване на тази грешка, за да кандидатстваме
по процедурата?

По отношение удостоверяване на изискването, касаещо кода на основна
икономическа дейност и дейността, за която се кандидатства - изисквания 5) и 6)
от т. 11.1 на Условията за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва
служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на
кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017 г., поради което
данните за 2018 г. няма да бъдат взети под внимание.
Относно допусната грешка при определяне кода на основна икономическа
дейност, Управляващият орган не би могъл да даде съвет за корективни действия
с оглед на факта, че не е отговорна институция в тази област, но Ви
препоръчваме да се обърнете към НСИ, които са компетентният орган във връзка
с описания от Вас случай.

Предварително благодарим

159.

24.02.2019 г

Подател:Боряна Борисова
Ел. поща: borisova_boriana@abv.bg
Уважаеми Дами и Господа,
моля за отговор на следния въпрос по процедурата:
Кандидатът развива основна икономическа дейност, попадаща в сектор С 31
Производство на мебели.
В рамките на производствения процес, в зависимост от заданието за
произвежданите мебели, дружеството извършва както обработка на ПДЧ и

Ако посочените активи ще бъдат ползвани за целите на основната икономическа
дейност на кандидата с цел подобряване на производствения му капацитет и при
условие, че финалният продукт, който ще се произвежда в рамките на
икономическата дейност, е различен от горски продукт (съгласно определението,
дадено в приложение Н), посоченото от Вас е допустимо.
Обръщаме внимание, че в случай че в резултат на извършването на даден разход
ще бъдат осъществени допустима (съгласно т. 13.1 от Условията за
кандидатстване) и недопустима дейност (съгласно т. 13.2 от Условията за
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MDF плочи, така и обработка (рендосване, калибриране, разкрой, пробиване
и др.) на дървен материал, преминал преди това индустриална обработка
(след преминати обработки по бичене и сушене).

кандидатстване) или дейност, която се осъществява в недопустими сектори
съгласно т. 11.2 на Условията за кандидатстване, то този разход ще бъде изцяло
премахнат от бюджета на съответното проектно предложение.

Моля за отговор, дали е допустимо дружеството да кандидатства за
закупуване на машини, свързани с подобряване на производствения
капацитет, предназначени за обработка на дървен материал, преминал през
индустриална обработка, използван за целите на производството на мебели?

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на
даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с
цялата необходима информация относно проектното предложение.

Благодаря!
Подател: Маргарит Петров
Ел. поща: margarit_p@abv.bg
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