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№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 7 май 2019 г. 

316.  25.04.2019 г. Здравейте, 

 

Във връзка с кандидатстване по Процедура BG16RFOP002-2.040 

„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“  по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, бих желал да получа отговори на следните въпроси: 

 

1. При кандидатстване по режим „de minimis”, необходимо ли е да се 

попълва т. 11.1 „Категории инвестиции съгласно т. 13.1 от Условията за 

кандидатстване, в които попадат дейностите при приложим режим 

"регионална инвестиционна помощ" от Формуляра за кандидатстване в 

ИСУН? 

 

2. При кандидатстване в режим „регионална инвестиционна помощ“ и 

мястото на извършване на инвестицията попада в Югозападен регион, то 

интензитетът на БФП е в размер на 45% или 35% в зависимост от 

големината на предприятието. В тази хипотеза с интензитет на помощта под 

50% прилагат ли се процедурите, заложени в ПМС 160/ 01.07.2016 г. и 

текстовете на чл.50 – чл. 53 от ЗУСЕСИФ? Ако не, то чрез директно 

договаряне ли се избира доставчик на предвидените за закупуване ДМА или 

трябва да се следва друга процедура? 

 

  

 

Подател: Стойчо Михайлов 

Ел. поща: mighty_man@abv.bg 

1. Точка 11.1. „Категории инвестиции съгласно т.13.1 от Условията за 

кандидатстване, в които попадат дейностите при приложим режим "регионална 

инвестиционна помощ" от Формуляра за кандидатстване, както е водно и от 

самото наименование на точката се попълва единствено в случай, че проектът ще 

бъде изпълняван при условията на режим "регионална инвестиционна помощ" 

съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014. 

2. Следва да се има предвид, че при изготвяне на плана за провеждане на 

процедури за избор на изпълнители видът процедура за избор на изпълнител, 

която трябва да проведе бенефициентът се определя  в  зависимост  от  общия 

размер  на  безвъзмездната  финансова помощ, включително  съфинансирането  

от  страна  на  бенефициента,  за  съответната инвестиция съгласно одобрения  

бюджет. 

За повече информация може да се запознаете с Ръководството за изпълнение на 

ДБФП по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 

(което може да бъде намерено на интернет страницата на Управляващия орган- 

http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativna-programa-inovatsii-

i-konkurentosposobnost-2014-2020) . 

В допълнение, при сключване на адмистративен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ се извършва актуализация на заложените 

процедури в модул „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ в 

ИСУН 2020 и предложения от бенефициента график се одобрява от страна на 

УО. 

http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020
http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020
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317. 25.04.2019 г. Здравейте, 

 

По повод процедурата, имам следния въпрос: 

В методологията за оценка, т.III.4. Изменение на средните генерирани 

приходи от износ (N+1, N+2), е записано: 

 

Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на 

инвестицията по проекта: [(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 г., 2016 и 2017 г.) 

делено на заявените общо допустими разходи по проекта в хиляди лева] 

умножено по 100. 

но това се разминава с Бизнес плана, където резултата се дели на 

Среднопретеглените приходи от износ за 2015,2016 и 2017. 

При изчисление, за кандидати които нямат износ за трите предишни години, 

този показател излиза 0 в бизнес плана, 

но изчислен ръчно съгласно методиката, дава различен резултат. 

 

Кое от двете е меродавно? Ако е методиката, ще има ли корекции в бланката 

за бизнес плана? 

 

 

Подател: Р. Ганчева 

Ел. поща:  reni.gancheva@abv.bg 

Моля, запознайте се с разясненията на УО на въпрос № 23 и на въпрос № 50.  

318. 30.04.2019 г. Здравейте, 

 

Ще се счита ли за допустим разход придобиването на професионално LED 

осветление в условията на режим «регионална инвестиционна помощ», 

което ще бъде използвано за заснемане на телевизионни предавания, ако то 

води до намаляване на производствените разходи за единица продукция и 

подобряване на предлаганите услуги? 

 

 

Подател: Пламен Пенчев 

Ел. поща: ppg.penchev@gmail.com  
 

Допустими по процедурата са разходи за придобиване на машини, съоръжения, 

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), 

необходими за изпълнението на проекта като същите следва да водят до 

подобряване на производствения капацитет на кандидата. 

Недопустими са разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и 

дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане 

целите на процедурата. 

Следва да имате предвид също така, че ако проектът се изпълнява при условията 

на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа по 

настоящата процедура са само проектни предложения, които имат за свой 

основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции 
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в материални и нематериални активи: 

•  създаване на нов стопански обект;  

•  разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект; 

или 

• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански 

обект. 

При условие че посоченият от Вас актив не попада в нито една от тези 

първоначални инвестиции, същият няма да се счита за допустим. 

Обръщаме внимание, че отговорност на кандидата е да представи и аргументира 

нужната информация, свързана с преценка допустимостта на даден актив като 

окончателно решение относно допустимостта на даден разход ще бъде взето от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата необходима информация и 

документация относно проектното предложение. 

319. 30.04.2019 г. Здравейте,  

 

Допустим ли е като актив, котел на газ за подгряване на суровини? 

 

 

 

Подател: Кирил Георгиев   

Ел. поща: kiril_georgiev10@abv.bg   

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, 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. 

Обръщаме внимание, че отговорност на кандидата е да представи и аргументира 

нужната информация, свързана с преценка допустимостта на даден актив като 

окончателно решение относно допустимостта на даден разход ще бъде взето от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата необходима информация и 

документация относно проектното предложение. 
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320. 30.04.2019 г. Здравейте, 

 

Във връзка със събиране на оферти от доставчици имаме следните въпроси: 

1) Ако доставчиците са ни чуждестранна (в конкретния случай канадска) 

фирма без представителство в България допустимо ли е да подадат офертите 

си само на английски език без да имат превод на български в ИСУН2020? 

2) Какви са нужните документи, които трябва да представят, като търговско 

дружество, ако се спрем на тях ? 

 

 

Подател: Е. Георгиева  

Ел. поща: elenajordanova@abv.bg   

1. Както е посочено в Условията за кандидатстване  изискващите се съгласно т. 

24 от Условията за кандидатстване придружителни документи, вкл. тези 

съгласно буква и/ и буква и-1/, се представят на български език без корекции. 

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български 

език.   

2. Независимо от правната форма на предприятието, което ще предоставя 

офертата или от обстоятелството дали същото е позиционирано в България или в 

чужбина, документите, които следва да бъат представени към офертатаса 

посочени в точка 24. на Условията за кандидатстване, буква и/ и буква и-1/. 

321. 30.04.2019 г. Здравейте, 

 

Във връзка с кандидатстването по процедура на подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.040 "Подобряване на производствения капацитет в малките 

и средни предприятия" бих искала да задам следните въпроси: 

 

1. Кандидатстваме и по процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-

1.057 "Умения" чиято насока е чрез обучение да се увеличи трудовата 

заетост, като тя да е по-висока и по-качествена и по този начин да се борби 

бедността. Имаме ли ограничение с една и съща фирма/проект да 

кандидатстваме и по BG16RFOP002-2.040 "Подобряване на производствения 

капацитет в малките и средни предприятия" ? 

 

2. Кандидатстването по BG05M9OP001-1.057 "Умения" и по BG16RFOP002-

2.040 "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия" ограничава ли ни за размера на безвъзмездната финансова 

помощ, която може да се получи по двете процедури взети заедно? Трябва 

ли да съобразим размера на финансирането, за което кандидатсваме? 

 

3. Има ли възможност компанията да кандидатства и по програмата за 

научни изследвания и иновации Хоризонт 2020? Кандидатстването и 

евентуалното одобрение за финансиране по някоя от програмите оказва ли 

влияние върху възможността за кандидатстване и получаване на 

финансиране от програмата Хоризонт 2020? 

1-3. Настоящата процедура не поставя ограничения предприятието кандидат да 

участва и по други процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

при условие, че са спазени праговете за държавни/минимални помощи, посочени 

в т. 9, I от Условията за кандидатстване и в случай, че не е налице двойно 

финансиране на проект или на дейности от проекта. 

Относно спазването на праговете за получена държавна/минимална помощ и 

предвид факта, че не сте уточнили по кой режим на помощ ще кандидатствате, 

Ви препоръчваме да се запознаете и с разясненията на УО, дадени на въпроси № 

75, № 144, т. 2, № 154 и № 171, т. 1 и т. 2. 
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Подател: Надя Тодорова 

Ел. поща: nadia@innovationcenter.tech 

322. 30.04.2019 г. Здравейте,  

Пиша Ви във връзка с Процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в малките и средни предприятия“, като бих 

желал да Ви задам следния въпрос: 

 

Компания с КИД 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен 

материал“ желае да кандидатства по процедурата, като иска да осигури 

подкрепа за дейности попадащи в КИД 16.24 „Производство на опаковки от 

дървен материал" и по-конкретно - производство на обикновени палети, бокс 

балети и други плоскости за товарене, от дървен материал. 

 

Съгласно условията за кандидатстване „недопустим за подкрепа е и код на 

икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на 

дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени 

паркетни дъски.“ 

 

Моля за отговор дали компанията е допустима за кандидатстване по 

процедурата, в случай, че ще изисква подкрепа за дейности, попадащи извън 

КИД 16.10.  

 

 

Подател: Николай Балтов 

Ел. поща: nikolay@infinitus.bg 

Едно от изискванията за допустимост по настоящата процедура е кандидатите да 

са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа 

дейност (съгласно посоченото в т.11.1. подточка 6 от Условията за 

кандидатстване). Допълнително в Условията за кандидатстване сме пояснили, че 
Оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно кода на основна 

икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от 

НСИ, за 2017 г. В случай че кандидатът не е завил подкрепа по проекта за кода 

си на основна икономическа дейност и/или кодът на основна икономическа 

дейност не попада сред допустимите за подкрепа, проектното предложение ще 

бъде отхвърлено. 
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323. 30.04.2019 г. Здравейте, 

 

Във връзка с въпрос № 163, т. 5 и отговора към него, бих желала да попитам, 

как да спазим указанията в бизнес плана, лист Прогнозни приходи, на ред 

"Други", при положение, че колони "Средна ед. цена" - вътрешен пазар и за 

износ са попълнени (и заключени) с 1, а са отключени и могат да се 

попълват колони Количество - Вътрешен пазар и Износ? 

 

В бизнес плана и в отговора на УО на въпрос 163, т. 5 е пояснено, че "следва 

да се попълват само колони 3 и 4 в ЛЕВА" - а те са заключени.  

 

 

Подател: Даниела Николаева 

Ел. поща: dan_nik@mail.bg 

В случай че питането Ви се отнася до попълването на данните в Бизнес плана 

(Приложение Е), лист „Прогнозни приходи“ относно продуктите/услугите, които 

имат несъществени приходи за предприятието и са групирани в ред „Други“, то 

както сме посочили и в разясннеието на УО на въпрос № 163, т. 5, в този ред 

следва да попълните данни само в колона 3 и колона 4 в лева (левовата 

равностойност в резултат от реализирането им на пазара), а не като количество 

реализирана продукция. Клетките на тези колони не са заключени и не би 

следвало да имате трудности с попълването им.  

 

324. 30.04.2019 г. Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в малките и средни предприятия“ 

 

1.Допустимо ли е Проектното предложение да се подпише с валиден КЕП от 

единия управител, когато кандидатът се представлява „заедно и поотделно“ 

от няколко физически лица. 

 

2.Когато едноличен собственик на капитала на ЕООД и ЕТ е едно физическо 

лице и ЕТ няма дейност може ли да се счита че нямат свързаност? 

 

Подател: Георги Василев 

Ел. поща: gvasilev55@abv.bg 

 

1. В случаите, когато едно предприятие се представлява от двама (или повече) 

управители - заедно и поотделно, е достатъчно проектното предложение да се 

подпише с КЕП само от едно от тези лица, които са официални представители на 

кандидата. 

2.  Моля, запознайте се с разяснението на УО, дадено на въпрос № 311. 

 

325. 30.04.2019 г. Здравейте, 

 

Като необходима част от инсталацията, предвидена за закупуване, с цел 

повишаване на производителността, е необходимо следенето за наличие на 

газове, изпускани в атмосферата. 

За тази цел, допустим ли е като актив дрон, оборудван със сензори за 

химически контрол на въздуха, над инсталацията? 

Благодаря 

 

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. При условие, че 

посоченият в запитването Ви дълготраен актив няма пряко отношение към 

подобряване на производствения капацитет на предприятието кандидат, същият 

няма да се счита за допустим. 

Допълнително обръщаме внимание, че по настоящата процедура е недопустимо  
закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно 

дефиницията в Приложение Н и по-специално тази за "въздухоплавателно 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА  

BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 
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Подател: инж. Г. Младенов 

Ел. поща: gm210@abv.bg 

средство" съгласно Закона за гражданското въздухоплаване. 


