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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 22 март 2019 г.
197.

14.03.2019 г.

Здравейте,
Във връзка с Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP0022.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“, моля за разяснения по следните въпроси:
1. Допустим разход по процедурата ли е изграждането на система за контрол
на достъпа в предприятието - кандидат, с персонална идентификация на
служителите?
Инвестицията предвижда доставка и внедряване на оборудване, софтуер и
хардуер в три производствени обекта.
2.Как следва да бъде описана стойността на актива в индикативната оферта
от доставчик - с обща цена на системата /по същество тя е цялостен
продукт/, с отделни стойности и брой за всеки елемент от системата:
софтуер, хардуер, материали и т. н., или по друг начин - например за всеки
конкретен обект?
3.С какъв документ фирмата – оферент следва да докаже, че е първи
доставчик на системата за контролиран достъп, която се състои от различни
елементи на различни производители? Основният предмет на дейност на
фирмата-оферент е цялостно изграждане и поддръжка на подобни системи, а
не производството на съставните им части. Това е вид „асемблиране”, в
съответствие с нуждите на конкретния клиент.
4.По друга оперативна програма кандидатът изпълнява проект, финансиран
в режим „де минимис”. Проектът предстои да бъде завършен през месец
април. Коя от стойностите на БФП следва да бъде отчетене при подготовката
на настоящото проектно предложение /също при режим „де минимис”/ вписаната в първоначания договор, или окончателната реално получена
сума?

1 – 3. Основната цел на настоящата процедура е подобряване на производствения
капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната
конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Предвид
посоченото описаната от Вас система попада в категорията недопустими
разходи, отнасящи се до закупуване на дълготрайни материални активи и
дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на
целите на процедурата.
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.
4. Ако предприятието ще кандидатства по режим “de minimis“ същото има
ангажимент да попълни Декларацията за държавни/минимални помощи
(Приложение Г) и Приложение 2 към нея. Следва да имате предвид, че помощта
се счита за получена от датата на сключване на договора за предоставянето ѝ или
от датата на издаване на друг документ, който дава на бенефициента
юридическото право да я получи. В тази връзка при попълването на посоченото
приложение следва да се съобразите кое от двете обстоятелства е налице с цел
коректното му попълване.
На база посоченото, ако към датата на кандидатстване, кандидатът е приключил
изпълнението на проекта и разполага с официална информация от съответния
орган, който предоставя помощта, за одобрение на проекта и размера на реално
получената сума (желателно е реалната сума да е отразена и в регистъра на
минималните помощи към Министерство на финансите), е допустимо в
Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение 2 към нея) да се
посочи реално получената сума.
Допълнитено следва да имате предвид, че ако след подаване на проектното
предложение
настъпи
промяна
по
отношение
на
получената
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5.Натрупват ли се в режим „де минимис” и суми, получени от кандидата по
проекти, финансирани от ИНТЕРРЕГ Гърция – България?
Подател: Люба Асенова
Ел. поща: luba.asenova@abv.bg

198.

15.03.2019 г.

Уважаеми дами и господа,
Имаме следния въпрос относно допустимост на разходи по процедурата допустимо ли е закупуване на система, която счетоводно представлява един
актив, но се състои от множество отделни компоненти, като някои от
периферните устройства биват инсталирани в помещения на клиенти на
дружеството.
1) Как УО ще осъществява физически контрол на доставеното оборудване
(периферни устройства) при условие, че няма да има достъп до помещенията
на клиентите на дружеството?
2) Кой адрес трябва да се посочи като място на извършване на инвестицията,
предвид че ядрото на системата ще бъде инсталирано в базата на
дружеството, но периферни устройства на системата ще бъдат монтирани в
офиси и домове на клиенти в различни градове?
Подател: Иконом Икономов
Ел. поща: econo@abv.bg

Разяснения от УО
държавна/минимална помощ, кандидатът следва да уведоми писмено УО в срок
от 5 работни дни.
5. Ако помощта, за която се отнася питането Ви е под режим „de minimis” и в
случай, че същата към момента на кандидатстване е получена и попада в обхвата
на периода за деклариране (две предходни бюджетни години плюс текущата 2019
година), то същата следва да бъде декларирана в Приложение 2 към
Декларацията за държавни/минимални помощи и да се вземе предвид при
изчисляването на праговете за помощ под режим „de minimis”. Следва да имате
предвид, че помощта се счита за получена от датата на сключване на договора за
предоставянето ѝ или от датата на издаване на друг документ, който дава на
бенефициента юридическото право да я получи.
1. Съгласно Условията за кандидатстване дълготрайните материални и
нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат
използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат
амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни,
несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието,
получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да
останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от три
години от окончателното плащане за МСП.
В случаите, когато спецификата на дейността на кандидата предвижда обичайно
да осъществява своята дейност извън територията на предприятието си, в
рамките на обектите на своите възложители/клиенти, изискването активите да
бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, се
отнася и до обекта/ите, където предприятието ще осъществява своята обичайна
дейност/предлага своята услуга. Тази особеност следва да е ясно описана във
Формуляра за кандидатстване.
При спазване на посочените изисквания позиционирането на закупените в
рамките на проекта устройства в обекти, които не са собственост на кандидата, е
допустимо, при условие че същите отговарят на всички останали изисквания и
ограничения на процедурата. Допълнително, във връзка с мониторинга на
придобитите в рамките на проекта активи следва да имате предвид, че ще бъдат

2

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
осъществявани проверки на място като бенефициентът е длъжен да осигури
достъп до мястото/местата, където се осъществява проектът и където са
позиционирани активите. Посоченото е в съотвествие и с ангажиментите, които
бенефицинтът е поел съгласно чл. 14.5. на Общите условия към финансираните
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(Приложение Ф към Условията за изпълнение).
2. При определяне на мястото на изпълнение на проекта следва да имате предвид
определението, посочено в Приложение Н към Условията за кандидатстване и
пояснението, направено в Условията за кандидатстване, а именно че мястото на
изпълнение на проекта е мястото на физическото осъществяване на
инвестицията. Следва да се има предвид, че мястото на изпълнение на проекта
не ограничава кандидатите в обхвата и/или в местоположението на оказване на
съответните услуги посредством оборудването, което е предмет на придобиване
по проекта.
На база посоченото като място на изпълнение може да посочите мястото, където
ще бъде придобита въпросната система и където ще бъде позиционирана в
случаите, когато същата (или отделни компоненти от нея) не се ползва в обекти
на клиенти.

199.

15.03.2019 г.

Здравейте,
моето дружество е микро предприятие.
При доход малко над 186 хиляди за 2015 г.,2016 г.,2017 г., а за 2016г.,2017г.
и 2018г. малко над 210 хиляди,
мога ли да кандидатствам по "BG16RFOP002-2.040 - Подобряване на
производствения капацитет в МСП" ?
Подател: Д. Драгнев
Ел. поща: k1001@abv.bg

200.

15.03.2019 г.

Здравейте,
Във връзка

с

процедура

BG16RFOP002-2.040

„Подобряване

на

Едно от изискванията за допустимост към кандидатите по процедурата е да са
реализирали определен размер нетни приходи от продажби общо за последните
три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.). Този размер е
различен за различните категории предприятия и е посочен в т.11.1. от Условията
за кандидатстване. За микро предприятия изискването е размерът на нетни
приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години
(2015, 2016 и 2017 г.). да е равен или да надхвърля 210 000 лева. В тази връзка
при условие, че Вашето предприятие е микро предприятие и не отговаря на
изискуемия сумарен размер нетни приходи от продажби за годините 2015, 2016 и
2017 г., същото няма да се счита за допустим кандидат.
Посоченото в запитването Ви ограничение касае случаите, когато въпросните
ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса ще бъдат използвани от
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производствения капацитет в малките и средни предприятия“, моля да
отговорите на следния въпрос:
В отговора на въпрос 183 посочвате, че „ ... в раздел 14.3. на Условията за
кандидатстване като недопустими са посочени следните видове разходи:
разходи, свързани с разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи
и приложения за управление на бизнеса като ERP системи, CRM системи,
(MOM/MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ
системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
Въпроса ни е:

страна на кандидатите за нуждите на управление на бизнес процесите в техните
предприятия.

- Посоченото в отговора Ви касае само изброените разходи за посочените
софтуерни системи, в случаите, когато ще се използват от кандидата?;
- Разработването и надграждането на софтуерна ERP система като софтуерен
продукт, който да се предлага на клиенти, допустим разход ли е по
процедурата?

201.

15.03.2019 г.

Подател: Виолета Янушева
Ел. поща: violeta@vitaro.eu
Здравейте,
Интересува ме дали по следната Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество
и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет
за растеж на МСП (G16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“) като признати и допустими разходи по програмата може
да се приемат заплатите на служителите, осъществяващи проекта, и как
следва да се отбележат. Тъй като при преглед на Условията за
кандидатстване видях, че допустими разходи по проекта са само
Дълготрайните материални активи и Дълготрайните нематериални активи.
Благодаря предварително за отговора!
Поздрави,
Подател: Екипът на кантора "ЮСАУТОР"
Ел. поща: iusauthor@gmail.com

Посоченият в запитването Ви разход за „разработването и надграждането на
софтуерна ERP система като софтуерен продукт, който да се предлага на
клиенти“ не е сред изброените като допустими разходи по процедурата. Но в
случай, че основната икономическа дейност и дейността, за която кандидатства
предприятието-кандидат е свързана с разработването и надграждането на
софтуерна ERP система като софтуерен продукт, който се предлага на клиенти,
то придобиването на дълготрайни активи в рамките на проекта, които ще
подпомогнат кандидата да подобри произоводствения капацитет на
дейността/услугата, която осъществява/предлага е допустимо, при условие че са
изпълнени и всички останали условия за допустимост по процедурата.

Както коректно посочвате и в запитването си, по настоящата процедура са
допустими само 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.
В тази връзка всички останали разходи, които не попадат в обхвата на изрично
посочените като допустими, вкл. разходите за възнаграждения на служителите,
които ще бъдат ангажирани с изпълнението на проекта, няма да бъдат
признавани.
Допълнително, както е посочено и в Условията за кандидатстване при описание
на дейностите във Формуляра за кандидатстване сформирането на екип по
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проекта, провеждането на процедура за избор на изпълнител, изборът на
изпълнител, доставката на закупеното по проекта оборудване и т. н. не следва да
са обособени като отделни дейности, а да са част от описанието/методологията за
изпълнение на посочените по-горе дейности.

202.

15.03.2019 г.

Здравейте,
Нашето предприятие извършва като основна дейност производство на
метални фасадни профили. Като допълнителна дейност, предприятието
осъществява монтаж на произведените профили, което се явява услуга.
В рамките на процедурата, планираме да закупим производствено
оборудване, което да допринесе за увеличаване производствения капацитет
на предприятието. В резултат на увеличеното производство, логично ще се
увеличат и приходите от дейността по монтаж на произведените профили.
Въпросът ни е, как следва да се отразят в Бизнес плана прогнозните приходи
за години N+1 и N+2 от дейността по монтаж, която е допълнителна за
кандидата и представлява услуга, при положение, че новозакупеното по
проекта оборудване няма да се използва пряко при реализирането и, но в
същото време, приходите от нея ще се увеличат, в резултат от увеличения
производствен капацитет? Въпросът ни е във връзка с пояснителния текст в
червено "ВАЖНО", към шийт "Прогнозни приходи" на Бизнес плана.
Благодаря!
Подател: Бисер Лазаров
Ел. поща: lazarov.biser@gmail.com

203.

16.03.2019 г.

Здравейте,
Представлявам ДЗЗД (дружество по Закона за задълженията и договорите)

Бихме искали да обърнем внимание, че в таблица 6 от Бизнес плана кандидатите
следва да представят информация за продуктите/услугите, които формират
нетните приходи от продажби на предприятието независимо от това дали те се
отнасят до основната или допълнителната дейност/и, които осъществява
предприятието.
Допълнително във връзка с информацията, представена във Вашето запитване, е
важно да се уверите, че съгласно Класификацията на икономическите дейности
КИД-2008 (Приложение Л) дейността по монтаж не се осъществява в рамките на
основната икономическа дейност на кандидата, за която същият заявява
подкрепа, а се предлага като самостоятелна услуга, която принадлежи към друг
код на икономическа дейност.
Пояснителният текст в червено, отбелязан с важно в лист „Прогнозни разходи“
на Бизнес плана, обхваща стандартния случай, при който инвестицията по
проекта не би следвало да се отрази на резултатите на предприятието по
отношение на икономическите дейности (съгласно КИД-2008), за които не е
заявена подкрепа по проекта. Ако спецификата на икономическите дейности,
които извършвате е такава, че е налице обвързаност между тях, в резултат на
което повишаването на производствения капацитет на основната икономическа
дейност ще доведе и до повишаване на капацитета на допълнителна
икономическа дейност, е допустимо да има промяна в предвижданията по години
в случаите с проекта и без проекта и по отношение на тази допълнителна
икономическа дейност, но за целта във Формуляра за кандидатстване следва да е
налице аргументирана информация за съществуването на подобна
взаимообвързаност и за ефектите от нея.
Съгласно Условията за кандидатстване допустими по настоящата процедура за
подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на
Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по
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образувано с договор между две свързани дружества с огр. отговорност
(ООД) – с общ собственик, общ управител, обща сграда, общи машини, общ
бизнес процес, общ продукт, общ пласмент, с един и същ производствен
код/допустим по процедурата/ и имат приключени финансови години –
2015,2016,2017,2018. Де факто това е една производствена организация,
разделена де юре в две дружества. Дружествата работят по този начин,
чрез двустранни договори от 2012, а от 2019 образуват въпросното ДЗЗД.
Съгласно договора за дружество по ЗЗД резултатът е един и същ продукт,
като едното дружество е длъжно да предоставя материалите и да възлага
изработката на продукта само и единствено на второто, а то от своя
страна е длъжно да работи само и единствено з първото. ДЗЗД-то може
да се прекрати само и единствено при пълноправно сливане между двете
дружества при универсална правоприемственост. Тоест всяко от тези
дружества не може да функционира самостоятелно сега и в бъдеще, освен
в съвместна дейност с другото или сливайки се с него.

смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо
пространство. Допълнително е посочено, че по настоящата процедура за подбор
на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски
или други организации.

Ако само едно от двете дружества кандидатства по програмата като
допустим кандидат, но независимо от другото, не би било възможно вярно
и коректно да се обхване и оцени целия бизнес процес в бизнес плана,
предвид реалната ситуация и договора за дружество по ДЗЗД. Не е
резонно двете да кандидатстват по отделно, за едни и същи машини,
предназначени за един и същ производствен процес, създаващ един
продукт.
Въпрос. При тази фактическа ситуация допуска ли се участие в
процедурата само на едно от двете дружества, което оговаря на
условията за допустимост като се посочи, че същото извършва дейността
си в дружество с второто и ако да, предвид обвързаността му чрез ДЗЗД
с другото дружество и общият бизнес процес, допуска ли се при
изчислението на данните на предприятието – кандидат за 2015 - 2018 г.
и при изготвяне на бизнес плана, да се сумират съответните данни на
сдружилите се в ДЗЗД две предприятия и по-конкретно: нетни приходи от
продажби, стойност на активите, данни за заетите лица по съответни
кодове от Отчетите за заетите лица и др., необходими за определяне
категорията на предприятието, оценката на допустимостта на кандидата и
техническата и финансова оценка на проектното предложение? Ако не,

В Условията за кандидатстване е заложено също така изискване дълготрайните
материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, да бъдат
използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат
амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни,
несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието,
получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да
останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от три
години от окончателното плащане.
Не на последно място видно от информацията, включена в Критериите и
методологията за оценка на проектните предложения (Приложение И) данните,
които се взимат предвид за преценка допустимостта на кандидата във връзка с
изискването за реализиран определен размер нетни приходи от продажби
(критерии 4-6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата), както и
тези, които се ползват за целите на критериите за техническа и финансова
оценка, при които обект на оценка са финансовите резултати на кандидатите
(както миналите, така и прогнозните), данните, които се взимат предвид са от
индивидуалните финансови данни на отделното предприятие кандидат, а не
консолидирани такива.
Що се отнася до определяне на категорията на предприятието кандидат същото
се осъществява при изследване за наличие на отношения на свързаност и/или
партньорство съгласно изискванията на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия.
В случай на заявена подкрепа под режим „регионална инвестиционна помощ“
обстоятелствата, при които се изследва не само предприятието кандидат, но и
предприятията, с които кандидатът формира група предприятия (разгледани в
цялост) са изрично посочени в раздел 11.2. от Условията за кандидиатстване, т. 3,

6

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

допустимо ли е участие в процедурата от името на дружеството по ЗЗД
чрез едното от двете дружества?

буква Б.

Поздрави
Подател: Дилян Нанев
Ел. поща: nanev.office@gmail.com
204.

18.03.2019 г.

Здравейте,
Във връзка с въпрос 178 моля да дадете по-ясни насоки как следва да
попълним декларацията по чл. 3 и 4 от ЗМСП.
Разбираме, че е наше задължение да декларираме свързаността си, но никъде
в указанията за попълване на декларацията или в закона за малки и средни
предприятие не е разписано как се тълкува роднинската свързаност както и
дали има свързаност на база управител на дружеството.
Четейки отговора на въпрос 91 стигаме до заключението, че фирмата ни е
независимо предприятие на база на собствеността, но ако вие разглеждате и
хипотеза за свързаност на база управител и/или роднинската връзка между
мен и баща ми, то тогава следва да се декларираме по друг начин.
Редно е да ни дадете ясни насоки как разглеждате тези отношения за да
можем коректно да декларираме свързаността си.
Благодаря!
Подател: Снежана Ковачева
Ел. поща: srk_61@abv.bg

В случай на заявена подкрепа под режим „de minimis“ спазването на изискването
да не се надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три
бюджетни години (две предходни плюс текущата година) се изследва не само по
отношение на кандидата, а на ниво едно и също предприятие съгласно
определението за едно и също предприятие, дадено в Приложение Н.
В допълнение на разясненията по Въпроси 91 и 178, следва да имате предвид, че
роднинските връзки и свързаност чрез членове на семейството не са посочени в
обхвата на дефиницията за МСП и не са регламентирани в Закона за малките и
средните предприятия (ЗМСП).
При определянето на отношения на свързаност между две и повече предприятия,
вкл. в контекста на информацията, изложена в запитването Ви, е необходимо да
се изследва и хипотезата на чл. 4, ал. 5, т. 3 от ЗМСП, съгласно която свързани
предприятия са и предприятията, между които съществува следното отношение:
едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото
предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза в неговия
устав, учредителен договор или друг учредителен акт. В запитванията Ви не е
налице информация относно това дали при описаната „роднинска свързаност“
или „свързаност на база управител“ е налице или не хипотезата за решаващо
влияние, регламентирана в ЗМСП. На този етап УО на ОПИК не разполага и с
необходимите документи за извършване на проверка по същество и предоставяне
на категоричен отговор.
По тази причина, с оглед коректно определяне на категорията на предприятиетокандидат, следва подробно да изследвате и приложите всички хипотези на
ЗМСП, включително относно наличието или липсата на решаващо влияние по
смисъла на чл. 4, ал. 5, т. 3 от закона.
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