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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 8 април 2019 г.
236.

29.03.2019 г.

Здравейте, мога ли да кандидатствам по процедура BG16RFOP002-2.040
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК, като земеделски производител
животновъд /гледам овце/. Нуждая се от ресурс от 20 000 евро или /40 000
лв./.С помощта смятам да увелича брой на животните от 52 до 80, да се
разшири постройката, базата, да бъдат засети още площи с люцерна и
пасища. Ремонт на старата база.
С уважение.
Подател: Делчо Нанковски
Ел. поща: bc.harmanli@abv.bg

237.

29.03.2019 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, моля за отговор
на следния въпрос:
В приложение Е – Бизнес план, лист „Прогнозни приходи“, таблица 6, в
Колона 1 следва да се посочват видовете продукти/услуги по години, които
кандидатът произвежда/предоставя или ще произвежда/предоставя.
Предприятие произвежда продукти с основен код на икономическа дейност,
който е допустим по процедурата, като тези продукти формират около 84%
процента от общите нетни приходи от продажби. В същото време
предприятието произвежда и продукти, които попадат във второстепенни
кодове, недопустими по процедурата (около 16% принос към нетните
приходи). Инвестицията по проекта касае само продуктите, които попадат в
допустимите кодове (основно разбити на 4 категории за целите на бизнес
плана).

Едно от основните изисквания за допустимост на кандидатите по настоящата
процедура е да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство. Допълнително
кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност (въз
основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017) 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 и да са заявили подкрепа за нея. Конкретните
допустими кодове на икономическа дейност съгласно КИД-2008 са изброени в т.
11.1., 5) от Условията за кандидатстване по настоящата процедура като сектор А
„Селско, горско и рибно стопанство“ е изключен от обхвата на подкрепата.
Както вече сме разяснили в рамките на въпрос № 144, т. 4 в таблица 6 на Бизнес
плана (Приложение Е) 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“.
Съгласно посоченото, описаното от Вас е допустимо.
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Въпросът е: в приложение Е – Бизнес план, лист „Прогнозни приходи“,
таблица 6, в Колона 1 следва ли да се опишат подробно произвежданите
продукти, които попадат в недопустими кодове и които няма да бъдат
засегнати от проекта? Коректно ли ще бъде те да се опишат в категория
„Други“ при положение, че за тях не се предвижда промяна в прогнозните
години и че имат сравнително нисък принос към формиранито на нетните
приходи на предприятието – особено с цел да се разграничат по-ясно от
останалите продукти, които са допустими?
Запознали сме се с отговорите на въпроси 96, 144 и 163.
Предварително благодария за отговора.

238.

29.03.2019 г.

Подател:Мая Цветанова
Ел. поща: mai4inka@abv.bg
Здравейте,

Моля, запознайте се с разяснението на УО, дадено на въпрос № 233.

По процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“, бих желал да
получа следните уточнения:
Предприятието кандидат е ООД с двама съдружника /капитала е 50% на
50%/!
Преди години има регистрирано друго ООД със същите двама съдружника
/капитала е 50% на 50%/ и това предприятие няма никаква дейност
/назначени работници, обороти и активи/.
Трябва ли в Приложение Д, Д1, Декларация да бъде отразено, че
предприятията имат свързаност?

239.

29.03.2019 г.

Подател: инж.Георгиев
Ел. поща:krumgeorgiev2004@yahoo.com
Здравейте,
искаме да кандидатстваме по процедурата при режим „регионална
инвестиционна помощ“. Тъй като имаме и други изпълнявани проекти, моля
за разяснение за какъв период от време се отнася ограничението за
максимален размер на получената помощ по този режим и за кои оперативни
програми.

Моля, запознайте се с разясненията на УО, дадени на въпроси № 75, т. 2 и т. 3, №
111, № 144, т.2 и № 154.
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Благодаря предварително за конкретния отговор!

240.

29.03.2019 г.

Подател:Цвета Митева
Ел. поща: cveta_miteva@abv.bg
Здравейте,
Имаме въпрос свързан с бизнес плана и индикаторите.
При изчисление на индикатор Изменение на средните генерирани приходи
от износ имаме следния казус.
Претеглената стойност 2015-2017г. на приходите от износ е 0,6. След
инвестицията по проекта очакваме средната стойност за години N+1, N+2 да
е 103 000,00. При изчисление на индикатора се получава стойност 17 112%.
Моля за информация как следва да се опише стойността в индикатора –
17112% или 100%?
Подател: Л. Кючукова
Ел. поща: office.service.agency@gmail.com

Бихме искали да обърнем внимание, че начинът на изчисляване на индикатора
“Изменение на средните генерирани приходи от износ“ е посочен в „Примерните
указания за попълване на Електронен формуляр за кандидатстване и подаване на
проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“ (Приложение А).
Съгласно посоченото в т. 8 „Индикатори“ 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 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.
Допълнително следва да имате предвид, че след попълването на изискуемата
информация в Бизнес плана (Приложение Е) целевата стойност на индикатора се
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изчислява автоматично в лист „Прогнозен паричен поток“ като кандидатът
следва да вземе точната стойност от Бизнес плана и да я пренесе в т. 8 на
Формуляра за кандидатстване, без да извършва допълнителни промени в нея.
В тази връзка, за да попълните коректно стойностите както на цитирания от Вас
индикатор, така и на всички останали приложими индикатори, Ви препоръчваме
да следвате указанията за попълване на т. 8 от Формуляра за кандидатстване
съгласно посоченото в „Примерните указания за попълване на Електронен
формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение по процедура
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
(Приложение А).
241.

29.03.2019 г.

Здравейте,
Имам едно питане относно процедурата BG16RFOP002-2.040:
В условията за кандидатстване при допустими кандидати (11.) пише
следното:
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието
Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
Моят въпрос е, дали наистина последните три приключени финансови
години (тоест 2016, 2017 и 2018 г.) важат или посочените по-горе години в
скобите (2015, 2016 и 2017 г.)?
Подател: Томаш Ренц
Ел. поща: rentz.tamas@dolphio.hu

Бихме искали да обърнем внимание, че един от основните критерии за
допустимост на кандидатите по настоящата процедура е същите да имат
минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди
датата на обявяване на процедурата и спрямо тези години се преценя дали е
спазено изискването за реализиран определен размер нетни приходи от продажби
съгласно посоченото в т. 11.1., подточка 4) на Условията за кандидатстване.
Допълнително именно тези предварително фиксирани три приключени
финансови години се взимат предвид при оценката на критериите от раздел I
„Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на
проекта“ на Критериите и методологията за оценка на проектни предложения
(Приложение И).
В тази връзка дори и да има кандидати с приключена 2018 финансова година към
датата на подаване на проектното предложение, същата няма да бъде взета
предвид при оценката на горепосочените критерии, защото посоченото би
означавало изменение на предварително зададени критерии за оценка. Същото се
отнася и за източника на информация относно кода на основна икономическа
дейност на кандидата с оглед на факта, че в Условията за кандидатстване
изрично е казано, че проверката относно кода на основна икономическа дейност
на кандидатите ще бъде извършвана въз основа на данни предоставени от
НСИ за 2017 г.
За повече информация може да се запознаете и с разяснението на УО, дадено на
въпрос № 142.
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