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

Дата на разясненията от УО: 15 април 2019 г.
253.

05.04.2019

Уважаеми госпожи и господа,

Моля, запознайте се разяснението на УО, дадено на въпрос № 202.

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.040 - Подобряване на
производствения капацитет в МСП, моля за отговор на следния конкретен
въпрос:
Основната дейност на дружеството кандидат попада в сектор С28
„Производство на машини и оборудване, с общо и специално
предназначение“, съгласно класификатора на икономическите дейности.
Съобразно справката на предприятието за 2017 г. разпределението на
приходите е както следва:
- 43% са по код 28.99;
- 22% са по код 28.21;
- 15% са по код 28.41;
- 20% са по код 27.90;
Видно е, че и четирите кода са избираеми по настоящата процедура. При
разработването на проекта, в полета „код на организацията по КИД-2008“ и
„код на проекта по КИД-2008“ от формуляра за кандидатстване кандидатът
ще отбележи код 28.99. Но от друга страна инвестициите, които ще бъдат
заложени по проекта ще окажат пряко положително влияние, както на
производството по основния код (28.99), така и в производствата по
останалите кодове на икономическа дейност, особено тези от същата група
(28.21 и 28.41). Ето защо възниква въпроса дали е допустимо при
попълването на Бизнес плана, в табл. № 6, да бъде заложено нарастване при
прогнозите в годините с проекта при продуктите и от трите продуктови
групи от сектор С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение“?

254.

05.04.2019

Ел. поща: kras.dimov@mail.bg
Здравейте,

В т. 2 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение
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Въпросът ми е свързан с попълване на декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП:
През 2016 и 2017г. средносписъчният брой на персонала ни е 240 човека.
През 2018г. средносписъчният брой на персонала ни е 310 човека, т.е. вече
имаме данни за голямо предприятие. При попълване на декларацията по чл.
3 и чл. 4 от ЗМСП, в т. 3 отбелязваме статут на „средно” предприятие,
защото 2018г. е първата година, в която средносписъчният брой на
персонала е над 250 човека.
В тази връзка, как би следвало да попълним т. 2 от декларацията по чл. 3 и
чл. 4 от ЗМСП?
Подател:Петър Жеков
Ел. поща: petur1287@abv.bg

Д) предприятието кандидат следва да попълни данни за последната
приключила финансова година (наречена в ЗМСП „предходна финансова
година”– т.е. годината, за която имам цялостен приключен финансов отчет). В
описания от Вас случай, ако 2018 г. е последната приключила финансова година
към момента на кандидатстването и спрямо нея предприятието кандидат е
голямо предприятие, то в т. 2 следва да се попълни само годината (2018 г.), а
необходимите данни следва да се предоставят в свободен текст в приложение
към Декларацията.
В описания от Вас случай параметрите, които се декларират в точка 2 за
последната приключила финансова година не са достатъчни за потвърждаването
на статуса на предприятието. Статусът на едно предприятие се определя на
базата на последните две последователни финансови години, в които
предприятието запазва своите параметри по член 3 от Закона за малките и
средните предприятия без промяна.
Съгласно информацията в запитването Ви на база данни от 2016 г. и 2017 г.
предприятието кандидат е средно предприятие и именно тази категория следва
да се посочи в т. 3 на Декларацията.
Предвид факта, че е налице несъотвествие между данните по т. 2 и
декларираната категория в т. 3 на Декларацията, предприятието следва да
предостави допълнителни данни, от които да стане ясен статуса му съгласно
последните две последователни финансови години. Тези данни следва да се
предоставят в свободен текст като трябва да се посочат стойностите за
активи, оборот и заети на предприятието за 2016 и 2017 г. (последните две
последователни години, които определят предприятието като средно съгласно
информацията в запитването Ви) при отчитане на всички отношения на
свързаност и/или партньорство. За улеснение на кандидатите за тази цел може
да се ползва Справката за обобщените параметри на предприятието, което подава
декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение Д1) като в заглавието на
справката следва да се посочи за коя година се отнася.
Следва да имате предвид, че в случай че към момента на сключване на
административния договор за безвъзмездна финансова помощ е налице нова
приключена финансова година, съгласно която предприятието е отново голямо
предприятие, на същото ще бъде отказано сключване на административен
договор предвид обстоятелството, че същото вече няма да попада в категорията
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допустими предприятия по процедурата.
255.

05.04.2019

Здравейте,

Моля, запознайте се разяснението на УО, дадено на въпрос № 147.

Пиша Ви във връзка с кандидатстването на нашата фирма по процедура
"Подобряване на производствения капацитет на МСП".
Фирмата ни е създадена края на 2015г. Счетоводно има приключена 2015г.,
но не са реализирани разходи за персонал. Съответно не сме били длъжни
да предоставяме Отчет за заети лица, средства за работна заплата и други
разходи за труд.
Въпросът ни е може ли фирмата да кандидатства без да предостави този
отчет за 2015г.? За 2016 и 2017г. вече са реализирани разходи за труд,
така, че Отчетите са налични.

256.

06.04.2019

Подател: Ивелина Несторова
Ел. поща: i.nestorova@cccinfo.bg
Здравейте,
във връзка с възможност а кандиданстване по програма - BG16RFOP0022.040 , Подобряване на производствения капацитет в МСП, моля за
информация , дали правилно сме разбрали , че за микро и малки
предприятия за дейности извън Югозападен район /нашата фирма е в този
обхват - Инфо-М ООД, ЕИК 203398419, гр. Пловдив/, интензитета на
помощта е 70% , т.е. самоучастието е 30% .
благодаря Ви предварително за своевременния отговор.

257.

06.04.2019

Подател:Константина Велкова
Ел. поща: office@info-m.eu
Здравейте!
Имам следния въпрос:

В случай че запитването Ви е отправено в хипотезата на проект, който ще се
изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“,
разбирането Ви е правилно. При проекти под този режим микро и малки
предприятия, които ще изпълняват дейности извън Югозападен район,
максималният интензитет може да е до 70 % като кандидатът следва да осигури
собствено съфинансиране в размер на минимум 30 %. При проекти, които ще се
изпълняват при режим „de minimis”, независимо от мястото на изпълнение,
максималният интензитет също е до 70 % като кандидатът следва да осигури
отново собствено съфинансиране в размер на минимум 30 %.

Във връзка с отговора на въпрос № 221 и при съобразяване с ограниченията,
заложени в т. 11.2., подточка 2 от Условията за кандидатстване, подобно
проектното предложение би било допустимо.

1. Съгласно Условията за кандидатстване т.11.2, подточка 2 и отговора на
въпрос 221 - Да разбирам ли, че е допустимо проктно предложение с
Кандидат, регистриран в град извън списъка на селските общини, но
предвиждащ инвестицията да бъде в негов обект, който е на територията на
селска община?
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258.

06.04.2019

Подател: Ангелин Бахчеванов
Ел. поща:gs-mbox@gelesoft.com
Здравейте!
Във връзка с подготовката на проектно предложение за кандидатстване по
Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия", имам
следните въпроси:
1. Ако фирмата има седалище и адрес на управление в област в един район
за планиране, а мястото на изпълнение на проекта (100% от инвестициите)
ще бъде в област в друг район за планиране. При условие, че и двете области
попадат в рамките на един и същи критерий за регионална приоритизация,
носещи максималните 6 точки по показателя, нали няма пречка
предприятието-кандидат да получи съответните точки по показателя? А ако
регистрацията и мястото на реализиране на инвестициите по проекта са в 2
области, които според критериите за оценка носят различни точки – кое от
двете има по-голяма тежест за присъждането на съответните точки –
седалището или мястото на изпълнение на проекта?
2. При кандидат, който упражнява основната си икономическа дейност в
допустим по процудерата КИД и заявява подкрепа за него, но също така има
и недопустим код - търговия, който е свързан с основния КИД на фирмата,
той би ли бил допустим кандидат, при положение че инвестицията по
проекта ще допринесе за нарастване на приходите от основното
производство, но също така и на приходите от търговия? Трябва ли по
някакъв начин да се описва в проекта, бизнес плана и при счетоводното
отчитане на евентуално одобрен и изпълнен проект, че финансирането се
използва само за дейността в допустимия КИД на предприятието?
Подател: Павлина Боянова-Христова
Ел. поща: pavlina.vb@gmail.com

1. В случай че питането Ви е отправено във връзка с оценката по критерий IV.1.
от критериите за техническа и финансова оценка (Приложение И), следва да
имате предвид, че ако седалището на кандидата и мястото на изпълнение на
инвестицията са в различни области, но и двете области попадат в рамките на
един и същи подкритерий, то предприятието ще получи точки по съответния
подкритерий.
Следвайки логиката на разписване на критерий IV.1. от критериите за техническа
и финансова оценка, при хипотеза, при която седалището на предприятието
кандидат е в една група области, а инвестицията по проекта се реализира в друга
група области, кандидатът ще получи точки по критерия според това
инвестицията по проекта в коя група области се реализира.
2. Съгласно Условията за кандиатстване „…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..“
При съблюдаването на това ограничение, ако спецификата на икономическите
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дейности, които кандидатът извършва 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, без да е налице пряко ползване на
придобитите инвестиции по проекта от друга/и икономически дейности,
различни от основната, посоченото не прави проектното предложение или
отделни разходи в него недопустими.
За повече информация относно начина на представяне на инфромацията в Бизнес
плана (Приложение Е), моля, запознайте се с разяснението на УО, дадено на
въпрос № 202.
259.

08.04.2019

Здравейте,
Във връзка с подготовка на проект по BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“ имам следния
въпрос:
1. Допустимост на оферта от производител:
Производител на машини ни предоставя офертата си под формата на
Проформа фактура. В нея са описани на отделни позиции:
- базисната машина;
- опциите към нея, които покриват минималните технически
характеристики;
- разходи за доставка - товарене, обработка и застраховка;
- разходи за инсталация (заплащане на сервизни специалисти).
Срещу всяко позиция е посочена конкректна стойност на разхода, като в
края е даден тотал на сумата. В бюджета на проекта ще бъде заложена
общата сумата, включваща всички разходи по изброените позиции.
Моля, за вашето становище допустима ли е така описаната оферта при
наличие на всички останали реквизити съгласно насоките за кандидатстване
и ще бъдат ли признати всички разходи по нея ако са посочени заедно на
един ред в бюджета на проекта.

Съгласно Условията за кандидатстване разходите за доставка, монтаж,
инсталиране,
изпитване
и
въвеждане
в
експлоатация
на
оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на
съответните активи, посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за
кандидатстване). В случай че са посочени в отделни редове в бюджета на
проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета.
Обръщаме внимание, че съгласно т. 14.3. от Условията за кандидатстване
разходите за застраховки на закупеното оборудване са посочени изрично като
недопустими.
В тази връзка при спазване на горепосоченото подобна оферта, приложена към
Формуляра за кандидатстване, би била допустима.
Следва да имате предвид, че на етап изпълнение в договора за доставка и във
фактурата към него разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и
въвеждане в експлоатация следва да са част от общата цена по придобиване на
актива.
Допълнително, следва да прецените доколко посоченият в запитването Ви
документ съдържа цялата необходима информация съгласно буква и/, т. 24
„Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията
за кандидатстване по настоящата процедура.

Благодаря предварително!
Подател: Бетина Иванова
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260.

08.04.2019

Ел. поща: beeet@abv.bg
Във връзка с обявената процедура „Подобряване на производствения
капацитет в МСП“ имам въпрос относно попълването на Приложение Д:
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия:
Формулярът е форматиран така, че не допуска въвеждане на ЕИК, започващ
с „0“. Имате ли конкретни изисквания за това как следва да се попълни ЕИК
? Допустимо ли е само ЕИК да бъде написан на ръка?
Подател: Петя Петкова
Ел. поща: infinandbeyo@gmail.com

Обръщаме внимание, че съгласно указанията, дадени в т. 24 на Условията за
кандидатстване относно начина на представяне на декларациите, които са
приложения към Формуляра за кандидатстване (вкл. Декларацията за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия),
същите следва да се датират и подпишат на хартиен носител от лице с право да
представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно
от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от
всяко от тях. След попълването, подписването и поставянето на дата на
хартиения носител, всяка декларация следва да се сканира и да се прикачи в
ИСУН 2020 като не е необходимо подписване на декларациите с КЕП преди
прикачването им.
В тази връзка и с цел избягване на посоченото в запитването техническо
затруднение, е допустимо попълване на ръка както на ЕИК, така и на
декларацията в цялост, след което да следвате стъпките, описани по-горе.

261.

08.04.2019

Уважаеми господа,
Собственик и управител съм на две фирми – ЕТ и ООД, като през годините
развивах стопанска дейност с ЕТ, а ЕООД-то беше неработещо. С ЕТ
изпълних проект № BG16RFOP002-2.001-0342-C01. От гледна точка на
българското законодателство за мен стана по-изгодно да продължа работа с
ЕООД-то.
Съгласно писмо с изх. Ном 26-Б-119/22.05.2018год. официално ми беше
разрешено да прехвърла собствеността на актива, закупен по договор за
безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-2.001-0342-C01,
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”,
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” към
притежаваното от мен ЕООД.
Поради редица обстоятелства не успях да осъществя предвиденото от мен
прехвърляне. Сега се подготвям за ново кандидатсване по ОП ”Инпвации и
конкурентоспособност”, но успоредно с това сега е належащо за фирмата
горепосоченото прехвърляне. Моето запитване е – може ли да го извърша и с
ваше разрешение да използвам данните от ЕТ, който да фигурират в бизнес
плана, тъй като ЕООД е с подавани нулеви декларации от създаването му на
12.11.2007 год. , тоест ЕООД-то да стане правоприемник на ЕТ.

Сливането е процедура, при която едно или няколко дружества се прекратяват
без ликвидация и прехвърлят на друго дружество, учредено от тях, всичките си
активи и пасиви срещу предоставяне на участие в капитала и при условията на
универсалното правоприемство.
Съгласно представената от Вас информация би следвало да се вземат предвид
финансовите данни на слялото се ЕТ, в случай че е налице универсално
правоприемство и същото е прекратено без ликвидация.

Подател: Галина Иванова
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262.

08.04.2019

Ел. поща: gally_85@abv.bg
Уважаеми дами и господа,
Допустимо ли е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“
да
кандидатсва микро предприятие със седалище извън селски район и място на
изпълнение на проекта извън селски район за инвестиции за производство на
дървени въглища? КИД на предприятието за 2017г. е 20.14 Производство на
други основни органични химични вещества, а именно производство на
продукти, получени при суха дестилация на дървесина - дървени въглища.
Кодът на проекта отново ще бъде 20.14.
Подател: И. Иванова
Ел. поща: ivanova_i_i@abv.bg

Съгласно Условията за кандидатстване недопустими за подкрепа по настоящата
процедура са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за
преработка и/или маркетинг на горски продукти. Съгласно пояснението, дадено в
приложение Н, в дефиницията на „горски продукт“ се включва и продукти от
следните производства преди индустриалната преработка на дървесината:
1. „…Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване,
комбинирано или рязане или развиване;
2. Нарязване,
сортиране,
фасониране и шлайфане;

рендосване,

профилиране,

окрайчване,

3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични
трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени
материали, вършина и други дървесни отпадъци;
5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне,
пакетиране;
6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;“
Предвид посоченото следва да имате предвид, че дейностите за производство на
дървени въглища са недопустими по настоящата процедура.

263.

09.04.2019

Здравейте,
По процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“, моля да ми
отговорите:
Кандидатстваме при условията на режим „регионална инвестиционна
помощ“.
Получили сме определена сума през 2017 г., от Агенцията по заетостта, по
BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”,
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Къде да го
запишем в Приложение 1, към Декларацията Г?

Към Приложение 1 на Декларацията за държавни/минимални помощи са дадени
указания за начина на попълването му.
В рамките на въпрос № 144, т. 2 УО на ОПИК е дал допълнителни насочващи
разяснения.
В случай че не сте запознат със спецификата на вида отпусната помощ и за да
може коректно да попълните Приложение 1 към Декларацията, Ви препоръчваме
да проверите как посочените данни са описани в договора/договорите, в
Условията за кандидатстване или в друг акт, който Ви дава право да получите
помощта. В акта, който Ви дава право да получите помощта следва да са
посочени и разходите, за които се отпуска помощта. Ако и след тази проверка не
постигнете увереност за категорията и размера на помощта, следва да се
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обърнете към органа, предоставил помощта за уточнение.
Подател: инж. Георгиев
Ел. поща: krumgeorgiev2004@yahoo.com
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