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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 кандидаствам
с дружество закупило по чл.15 от ТЗ част от ЕТ-тото и съответно 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.
Подател: Галина Иванова
Ел. поща: gally_85@abv.bg
Въпрос 1: Правилно ли е броят на персонала за определяне на статута на
предприятието съгласно по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия да се изчислява, като към данните от ред 1001 в т.ч. без лицата
в отпуск по майчинство от Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд – част от ГДО към НСИ се прибавят данните
от ред 1600 Работещи собственици? Ако не е правилен този подход, моля да
посочите кои кодове от този Отчет за заетите лица ще се взимат от
Управляващия орган при извършване на проверка на декларираните данни

Разяснението на въпроса Ви е публикувано под № 261.

1. При изчисляването на средносписъчния брой на персонала за целите на
определяне на категорията на предприятията по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП
(микро, малко или средно предприятие) се взима предвид сбора от стойностите
по код 1001, 1400 и 1600 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд за съответната година на кандидата и съответно, ако е
приложимо, на свързаните предприятия и/или на предприятията-партньори.
2. В случай че в питането си сте имали предвид февруари 2020 г., то бихме
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преди сключване на договор.
Въпрос 2: Ако теоретично документи за сключване на договор за
безвъзмездна помощ по процедурата се изискват м. февруари 2019 г., тогава
Декларацията за МСП на етап проверка преди сключване на договор за коя
година следва да бъде подадена? Кое е водещо, че е приключила вече 2019 г.
или че е счетоводно приключена (в смисъл, че са подадени финансовите
отчети към съответните органи, както и данъчна декларация)?
Ел. поща: panteleev.p@mail.bg

искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за кандидатстване преди
сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ
освен подписания оригинал на Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, която на
етап кандидатстване е била представено като сканирано копие, кандидатите
следва да представят и Декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП с декларирани данни
към момента на сключване на договора в оригинал, в случай че са настъпили
промени в декларираните на етап кандидатстване обстоятелства или е налице
нова приключена финансова година.
Посоченото означава, че ако преди сключването на административния договор
по отношение на кандидата е налице нова приключена финансова година и
данните от новата приключена финансова година водят до промяна в някое от
декларираните обстоятелства, то тази декларация следва да се попълни и
представи отново. Последна приключила финансова година (наречена в
ЗМСП „предходна финансова година”) е годината, за която предприятието има
цялостен приключен и подаден към компетения орган финансов отчет.
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Здравейте,
Имам още един допълнителен въпрос:
Как трябва да се процедира в следния случай: По данни за персонала за 2018
г. предприятието е микро предприятие (с персонал от 8 души), но в
предходните две години 2016 и 2017 г. е било малко предприятие (с
персонал от 10 души). За текущата 2019 г. е налице допълнително
съкращаване на щатните бройки, при което предприятието със сигурност ще
е с под 10 души при приключването ѝ, тоест ако предприятието бъде
класирано сред финансираните и договорите за безвъзмездна помощ се
сключват 2020 г., то вече ще има две последователни години със статут за
микропредприятие.
При всички случаи интензитетът и размерът на заявената помощ по проекта
ще са такива като за микропредприятие.
Кой е по правилният подход:
Декларираме в подаваната на етап кандидатстване Декларация за
МСП данни и статут на микропредприятие, тоест то ще участва в
класирането за микропредприятия и съответно при подписване на договор

Съгласно представената в запитването Ви информация предприятието кандидат
към момента на кандидатстване е малко предприятие предвид факта, че не са
налице две последователни финансови години с данни за категория, различна от
предишната.
В тази връзка с цел коректното попълване на Декларацията за обстоятелствата
по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д)
следва в т. 2 да декларирате данните за последната приключена финансова
година, а в т. 3 категорията на предприятието съгласно двете последователни
финансови години, които определят категорията му към момента на
кандидатстване (малко предприятие съгласно информацията, представена в
запитването Ви).
При условие, че предвиждате промяна в категорията към момента на сключване
на административния договор (ако до такъв се стигне), то тогава следва да
съобразите заявения интензитет на помощта и заявения размер на помощта както
спрямо категорията на предприятието към момента на кандидатстване, така и
спрямо категорията, която предвиждате да бъде към момента на сключване на
договора.
Допълнително може да се запознаете и с разяснението на УО, дадено на въпрос
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хипотетично в началото на 2020 г. ще бъде микропредприятие.

№ 289, т. 2.

ИЛИ
Декларираме в подаваната на етап кандидатстване Декларация за
МСП данни за микропредприятие, но статус на малко предприятие, тоест то
ще участва в класирането за малки предприятия, а впоследствие при
подписване на договор, хипотетично в началото на 2020 г., ще има статут на
микропредприятие.
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Ел. поща: panteleev.p@mail.bg
Здравейте,
Искам да попитам допустимо ли е по процедурата закупуване на пелетен
котел като част от производствена инсталация за производство на развивен
фурнин?
Предварително благодаря!
Подател: М.Кирилова
Ел. поща: final.fantasy@abv.bg

Следва да имате предвид, че инвестиции в системи, които произвеждат енергия,
вкл. и за собствено потребление (като системи за климатизация, котли, системи
за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия, ко-генерация, термопомпи,
вентилационни системи и др. под.), не могат да получат финансиране по режим
„регионална инвестиционна помощ“.
Допълнително следва да имате предвид, че настоящата процедура е насочена към
подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с
цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им
потенциал.
В тази връзка за да бъдат признати за допустими разходите за дълготрайни
активи по настоящата процедура следва същите да водят до подобряване на
производствения капацитет на кандидата като закупуването на дълготрайни
материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко
свързани с постигане на целите на процедурата няма да се счита за допустимо за
подкрепа.
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Здравейте,
1. Микредприятие е регистрирано (има седалище) на територията на ЮЗР.
Колко ще е процента на БФП по режим регионална помощ, ако 100 % от
инвестициите (съгласно заявените разходи в бюджета) се реализират на
територията на област Враца?
2. Съгласно критериите за оценка, т.IV.2 Участие в процедури по ОПРКБИ
и/или ОПИК, едно предприятие-кандидат има 5 точки.
Но формира "Едно и също предприятие" с предприятие което има два

1. Както е посочено в т. 10 на Условията за кандидатстване максималният
интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидатите при режим
„регионална инвестиционна помощ“ е в зависимост от мястото на изпълнение на
проекта.
Мястото на изпълнение на проекта е мястото на физическото осъществяване на
инвестицията.
В описания от Вас случай кандидатът следва да заяви интезитет на помощта,
приложим за проекти, изпълнявани от микро предприятия извън ЮЗР (NUTS2),
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приключени проекта.
За целите на оценка по този показател, като "Едно и също предприятие" ли
се разглежда кандидата по проекта, или самостоятелно.
3. За нуждите на нашето проектно предложение и бъдещо производство е
необходимо закупуването на измервателно-емисионен височинен модул
позициониран върху 3D радиоуправляемо устройство.
Допустимо ли е като актив?
4. Предвиждаме закупуването на подгряваща инсталация за подготовка на
суровините за нашето производство.
Допустимо ли е включване в системата на:
а) соларна инсталация
б) комбинирана соларна и фотоволтаична инсталация
5. Предвид спецификата на предвиденото оборудване, което е нестандартно
и изпълнимо и приложимо само за съответната технология,
би ли възникнал конфликт, ако индикативният оферент и евентуално бъдещ
оферент (при евентуално спечелен проект) са едно и също лице?
Подател: Кирил Георгиев
Ел. поща: kiril_georgiev10@abv.bg

който съгласно посоченото в т. 10 от Условията за кандидатстване е до 70 %.
2. За целите на критерий 1 от раздел IV на критериите за техническа и финансова
оценка, предприятието кандидат се разглежда в индивидуално качество като
отделно юридическо лице.
3. УО на ОПИК не е запознат със спецификата на производствения процес на
кандидата, за да може да даде становище доколко описаният от Вас актив има
пряко отношение към производствения капацитет и ще допринесе за неговото
повишаване.
4. Следва да имате предвид, че инвестиции в системи, които произвеждат
енергия, вкл. и за собствено потребление, не могат да получат финансиране по
режим „регионална инвестиционна помощ“.
Допълнително следва да имате предвид, че настоящата процедура е насочена към
подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с
цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния
им потенциал.
В тази връзка за да бъдат признати за допустими разходите за дълготрайни
активи по настоящата процедура следва същите да водят до подобряване на
производствения капацитет на кандидата като закупуването на дълготрайни
материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко
свързани с постигане на целите на процедурата няма да се счита за допустимо за
подкрепа.
5. Обстоятелството че даден оферент на етап кандидатстване впоследствие, на
етап изпълнение, бъде избран за изпълнител, който да достави оферираното на
етап кандидатстване оборудване, не би следвало да се разглежда като нередност,
при условие, че на всеки един от двата етапа (съответно на етап кандидатстване и
при избора на изпълнител), са били спазени правилата и изискванията, които са
били налице във връзка с подготовката и представянето на нужната
документация.
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Здравейте, имам въпроси по процедура за подбор на проекти BG16RFOP0022.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“
1. Предприятето-кандидат е с двама съдружници, всеки от които

Съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) предприятия,
осъществяващи помежду си някое от отношенията по чл. 4, ал. 5 чрез физическо
лице или група от физически лица, които действат съвместно, се считат за
свързани предприятия, ако извършват своята дейност или част от нея на същия
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притежава 50% дял. Двамата съдружници притежават две трети дял
от друго предприятие (всеки един по една трета). Това означава ли
че предприятието-кандидат е свързано?
Подател: Ирена Цонинска
Ел. поща: irenatsoninska@gmail.com
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Здравейте,
По процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия“,
Моля, за отговор:
Фирмата кандидатства по режим „de minimis” и ще бъде ли допустима по
процедурата, ако:
1.В прогнозните години е предвидела да разшири асортимента си, като пусне
в производство нови продукти.
2. В прогнозните години не е предвидела да разшири асортимента си, като
пусне в производство нови продукти, но по време на изпълнение на проекта
или в прогнозните години, започне производството на нови продукти.
Ако отговора е положителен, то приходите от тези нови продукти ще могат
ли да бъдат част от прогнозните по проекта?
С уважение,
Подател: инж.Георгиев
Ел. поща: krumgeorgiev2004@yahoo.com

съответен пазар или на вертикално свързани пазари.
Предвид информацията, съдържаща се в запитването Ви и на база разпоредбите
на закона, цитирани по-горе, ще може да се заключи, че е налице свързаност
между двете предприятия, ако освен обстоятелството, че група от физически
лица, които действат съвместно държат повече от 50% от капитала им, е спазено
и изискването предприятията да извършват своята дейност или част от нея на
същия съответен пазар или вертикално свързани пазари. В случай че
изискването за същия съответен пазар и вертикално свързани пазари не е налице,
свързаност не следва да бъде декларирана.
1) В случай че в рамките на проекта искате да стартирате производството на нов
продукт под режим „de minimis“, посоченото е допустимо при съобразяване със
следните изисквания:
- подкрепата по проекта да е заявена по отношение на основната икономическа
дейност на кандидата въз основа на данни, предоставени от НСИ за 2017 г.
- инвестицията по проекта да води до подобряване на производствения капацитет
на кандидата,
както и при условие, че са спазени всички останали изисквания и ограничения на
процедурата.
2) Обръщаме внимание, че в лист „Прогнозни приходи“ на Бизнес плана
(Приложение Е) се попълват данни не само за продуктите/услугите, които са
обхванати от проекта, но и за всички останали продукти/услуги, които
предприятието произвежда/предоставя или ще произвежда/ще предоставя.
Независимо от това дали производството на нови продукти ще започне в рамките
на проекта или като част от някоя от другите икономически дейности, които
предприятието осъществява/ще осъществява, информация за тях следва да
фигурира в този лист, вкл. и от гледна точка на нетните приходи от продажби,
които тези продукти/услуги биха генерирали. Обръщаме внимание че в случаите,
когато производството на нови проукти/предоставянето на нови услуги се
предвижда да стартира извън подкрепата по настоящата процедура, не би
следвало да има разлика в предвижданията по години в частта „с проекта“ и „без
проекта“.
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