РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма

ЗАПОВЕД
№ РД-16-331/30.03.2011 г.

На основание чл. 26, ал. 2 във вр. чл. 25, ал. 2 и ал. 4 от Закона за
администрацията, чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 11
Устройствения

и ал. 5 и чл. 30, т. 2 от

правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и

туризма (приет с ПМС № 268/12.11.2009 г., обн., ДВ, бр. 93/2009 г., попр., бр.
95/2009 г.), чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС №121 от 31.05.2007 г. за определяне на реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95/2010 г.), § 1, т. 8 от
допълнителната разпоредба на ПМС № 182 от 21.07.2006 г. за създаване на
комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62/2006 г., посл. изм., бр. 25/2011 г.), РМС
№ 965 от 16.12.2005 г., в съответствие с чл. 60 от Регламент (EO) № 1083/2006 на
Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за
Европейския

фонд

за

регионално

развитие,

Европейския

социален

фонд

и

Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999, Заповед №РД-16797/29.06.2010 г., изменена със Заповед №РД-16-1074/21.09.2010 г. и Заповед
№РД-16-951/10.08.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, т.
7.5.2 от Глава 7 „Програмиране” от Наръчника по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, в изпълнение на
Оперативна

програма

„Развитие

на

конкурентоспособността

на

българската

икономика” 2007-2013, приета с Решение № C (2007) 4500 от 26.09.2007 г. на
Комисията на Европейските общности, Заповед №РД-16-332/26.03.2010 г., Заповед
№ РД-16-854/16.07.2010 г., Заповед №РД-16-1500/30.12.2010 г., Заповед №РД-161501/30.12.2010
26/10.01.2011

г.

г.,
и

Заповед
Заповед

№РД-16-19/06.01.2011
№РД-16-36/13.01.2011

г.,
г.

Заповед

на

№РД-16-

ръководителя

на

Управляващия орган, както и във връзка с Заповед №РД-16-43/17.01.2011 г. на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма (обн., ДВ бр. 10/01.02.2011 г.), с

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8
Тел: +3592 940 71
Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70, (+3592) 981 50 39
e-mail: e-docs@mee.government.bg

която се утвърждава нов образец на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл.
4 от Закона за малките и средните предприятия и Заповед № РД-16-301/22.03.2011
г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с която се утвърждават
Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия и Справка за обобщените параметри на
предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона
за малките и средните предприятия и в качеството ми на ръководител на
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013,
Н А Р Е Ж Д А М:
І. В Насоките за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти,
покриващи

определени

изисквания

за

качество

без

определен

срок

за

кандидатстване: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в
България” и в приложенията, неразделна част от тях, се правят следните изменения
и допълнения::
1. В Насоките за кандидатстване:
1.1. В т. 3.1.1, т. 2):
1.1.1. В буква „в” думите „, включващо и допълнителни указания и примери
за попълване на декларацията” се заличават.
1.1.2. В буква „е”:
а) Думите „относими и отразяващи разпределението на капитала за периода,
за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия и респективно в Декларацията за
категория на голямо предприятие:” се заменят с „с които кандидатът следва да
удостовери създаването на клъстер под формата на обединение в съответствие с
критериите за допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1.2 от Насоките за
кандидатстване:”.
б)

Думите

„С

горните

документи

кандидатът

следва

да

удостовери

създаването на клъстер под формата на обединение в съответствие с критериите за
допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1. от Насоките за кандидатстване.” се
заличават.
1.2. В т. 4.2., в „Сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ”
след думите „Срокът за представяне на посочените документи не може да бъде пократък от 5 работни дни.” се добавя:
„Екипът по договаряне ще извърши проверка и във връзка с декларираните
обстоятелства относно категорията предприятие (голямо, микро, малко или средно
предприятие), включително и чрез служебна проверка в търговския регистър. За тази
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цел при сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ кандидатите следва да представят и Справката по Приложение Е(а), в
случаите, когато те са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и
чл. 4 от ЗМСП. При проверката ще бъдат взети предвид документите по т. 3.1.1., 2),
букви „е” и „о”.”
1.3. В т. 6, в „Документи за попълване при подаване на проектното
предложение:”
1.3.1. Създава се нова т. 9 със следното съдържание:
„9.

Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава

Декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП – Приложение Е(а);”
1.3.2. Досегашната т. 9 става т. 10.
2. Във Формуляра за кандидатстване (Приложение А към Насоките за
кандидатстване), в Раздел ІV „Списък за проверка на административното
съответствие”, на ред 13:
2.1 Думите „относими и отразяващи разпределението на капитала за
периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и респективно в Декларацията за
категория на голямо предприятие:” се заменят с „с които кандидатът следва да
удостовери създаването на клъстер под формата на обединение в съответствие с
критериите за допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1.2 от Насоките за
кандидатстване:”.
2.2.

Думите

„С

горните

документи

кандидатът

следва

да

удостовери

създаването на клъстер под формата на обединение в съответствие с критериите за
допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1. от Насоките за кандидатстване.” се
заличават.
3. В Приложение Е: Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от
Закона

за

малките

и

средните

предприятия,

утвърдена

със

Заповед

РД-16-

890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, както и примерите и
указанията към нея се заменят съответно с Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърдена със Заповед РД-1643/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с
Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, утвърдени с Заповед № РД-16301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
4. Създава се Приложение Е(а) - Справка за обобщените параметри на
предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, съдържащо Справката, утвърдена с
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от Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
5. В Приложение Ж „Критерии и Методология за оценка на проектни
предложения”, в Раздел I. „Критерии за оценка на административното
съответствие на проектните предложения по процедурата”:
5.1. В т. 12, в колона „Критерии”:
5.1.1. Думите „относими и отразяващи разпределението на капитала за
периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и респективно в Декларацията за
категория на голямо предприятие:” се заменят с „с които кандидатът следва да
удостовери създаването на клъстер под формата на обединение в съответствие с
критериите за допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1.2 от Насоките за
кандидатстване:”.
5.1.2. Думите „С горните документи кандидатът следва да удостовери
създаването на клъстер под формата на обединение в съответствие с критериите за
допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1. от Насоките за кандидатстване.” се
заличават.
5.2. В т. 12, в последната колона думите „т.2.1.” се заменят с „2.1.2”.
6. В Приложение 3 „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка за окомплектованост при подаване на проектни предложения”, на
ред 13:
6.1 Думите „относими и отразяващи разпределението на капитала за
периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и респективно в Декларацията за
категория на голямо предприятие:” се заменят с „с които кандидатът следва да
удостовери създаването на клъстер под формата на обединение в съответствие с
критериите за допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1.2 от Насоките за
кандидатстване:”.
6.2.

Думите

„С

горните

документи

кандидатът

следва

да

удостовери

създаването на клъстер под формата на обединение в съответствие с критериите за
допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1. от Насоките за кандидатстване.” се
заличават.
ІІ. В Насоките за кандидатстване по открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.11
„Технологична

модернизация

в

малки

и

средни

предприятия”

и

в

приложенията, неразделна част от тях, се правят следните изменения и допълнения:
1. В Насоките за кандидатстване:
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1.1. В т. 3.1.1, т. 2):
1.1.1. В буква „в” думите „, включващо и допълнителни указания и примери
за попълване на декларацията” се заличават.
1.1.2. Буква „д” се заличава.
1.1.3. Досегашните букви от „е” до „л” стават съответно от „д” до „к”.
1.1.4 В новата буква „з” думите „Отчет за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд и” се заличават.
1.2. В т. 4:
1.2.1. В т. 4.1.2.2., в таблицата, в колона „Източник на информация”
след думите „Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия (Приложение Д към Насоките за кандидатстване” думите
„Отчет за приходите и разходите, Счетоводен баланс, Отчет за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2009 г.” се заличават.
1.2.2. В т. 4.2., в „Сключване на договори за безвъзмездна финансова
помощ”:
а) след думите „Срокът за представяне на посочените документи не може да
бъде по-кратък от 5 работни дни.” се добавя:
„Екипът по договаряне ще извършва проверка и във връзка с декларираните
обстоятелства относно категорията предприятие по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП,
включително и чрез служебна проверка в търговския регистър. За тази цел при
сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
кандидатите следва да представят и:
1) Справката по Приложение Д1;
2) Следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала
за периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия:
-

Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с

поименни акции;
-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества

с акции;
-

Устав - приложимо за кооперациите;

Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър. В случай, че кандидатът е
регистриран

по

Закона

за

търговския

регистър,

и

посочените

документи

са

оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се прилагат към проектното
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предложение, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от
Закона за търговския регистър.
3) Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд29 (за последната приключена финансова година на кандидата);”
б) Към добавения текст по буква „а” се създава забележка 29 със следното
съдържание:
„29 Посоченият документ е част от Годишния отчет за дейността на кандидата
за последната приключена финансова година към датата на подаване на проектното
предложение по процедурата. Съгласно чл. 92, ал.З, чл.219, ал.4, чл.252, ал.2,
чл.259, ал.З от ЗКПО и чл.51 от ЗДДФЛ, юридическите и физическите лица заедно с
годишната данъчна декларация подават и Годишен отчет за дейността (в сила от
01.01.2010 г.).”
1.3. В т. 6, в „Документи за попълване при подаване на проектното
предложение:” се създава т. 6 със следното съдържание:
„6.

Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава

Декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП – Приложение Д1;”
2. Във Формуляра за кандидатстване (Приложение А към Насоките за
кандидатстване), в Раздел „Списък за проверка на административното
съответствие”:
2.1. Ред 11 се заличава.
2.2. В новия ред 14 думите „Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд и” се заличават.
3. В Приложение Д: Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от
Закона

за

малките

и

средните

предприятия,

утвърдена

със

Заповед

РД-16-

890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, както и примерите и
указанията към нея се заменят съответно с Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърдена със Заповед РД-1643/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с
Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, утвърдени с Заповед № РД-16301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
4. Създава се Приложение Д1 - Справка за обобщените параметри на
предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, съдържащо Справката, утвърдена с
от Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
5. В Приложение Е „Критерии и Методология за оценка на проектни
предложения”:
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5.1.

В

Раздел

I.

„Критерии

за

оценка

на

административното

съответствие и допустимостта”:
5.1.1. В т. 1 „Критерии за оценка на административното съответствие
на проектните предложения по процедурата”
а) Точка 10 се заличава.
б) Досегашните точки от 11 до 19 стават съответно точки от 10 до 18.
в) В новата т. 14 думите „Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд и” се заличават.
5.1.2. В т. 2 „Критерии за оценка на допустимостта на кандидата”, в
колона „Източници на информация”:
а) В т. 3 думите

„Книга за акционерите - приложимо за акционерните

дружества с поименни акции; Дружествен договор - приложимо за дружествата с
ограничена

отговорност,

едноличните

дружества

с

ограничена

отговорност

(учредителен акт), събирателното дружество; командитното дружество; Книга за
акционерите и устав - приложимо за командитното дружество с акции; Уставприложимо за кооперациите.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за и 2009 г.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд
за 2009 г.
Търговски регистър” се заличават.
б) В т. 14 и т. 15 думите

„Отчет за приходите и разходите за 2009 г., и

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за
2009 г.;” се заличават.
5.1.3. В т. 3 „Критерии за оценка на допустимостта на проекта”, в
колона „Източници на информация”, в т. 6, т. 7 и т. 8 думите „Отчет за
приходите и разходите, Счетоводен баланс, Отчет за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд за 2009 г.” се заличават.
5.2. В Раздел III. „Критерии за финансова оценка на проектните
предложения по процедурата”, по показател III.2. „Финансови ограничения
и интензитет на помощта” , в колона „Източници на информация”, в т. 1, т. 2,
т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 думите „Отчет за приходите и разходите, Счетоводен баланс,
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за
2009 г.” се заличават.
6. В Приложение Ж „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка за окомплектованост при подаване на проектни предложения”:
6.1. Ред 10 се заличава.
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6.2. В новия ред 14 думите „Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд и” се заличават.
ІІІ. В Насоките за кандидатстване по открита процедура за подбор на
проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за
кандидатстване: BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси
и услуги” и в приложенията, неразделна част от тях, се правят следните изменения
и допълнения:
1. В Насоките за кандидатстване:
1.1. В т. 3.1.1, т. 2):
1.1.1. Буква „з” се заличава.
1.1.2. Досегашните букви от „и” до „ф” стават съответно от „з” до „у”.
1.2. В т. 4.2. в „Сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ”
след думите „Посочените документи се представят от одобрените кандидати при
сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като
преди представяне на договорите за подпис, екипът по договаряне ще извършва
проверка за съответствие на кандидатите с изискванията на чл. 7, ал. 1 на ПМС №
121/31.05.2007 г. въз основа на представените документи.” се добавя:
„Екипът по договаряне ще извършва проверка и във връзка с декларираните
обстоятелства относно категорията предприятие по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП,
включително и чрез служебна проверка в търговския регистър. За тази цел при
сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
кандидатите следва да представят и Справката по Приложение Е1, към която следва
да бъдат приложени:
1) Следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала
за периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия:
-

Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с

поименни акции;
-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества

с акции;
-

Устав - приложимо за кооперациите;

Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър. В случай, че кандидатът е
регистриран

по

Закона

за

търговския

регистър,

и

посочените

документи

са

оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се прилагат към проектното
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предложение, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от
Закона за търговския регистър.
При проверката ще бъдат взети предвид и документите по т. 3.1.1, 2), буква
„с”.”
1.3. В т. 6, в „Документи за попълване при подаване на проектното
предложение”
1.3.1. Създава се нова т. 7 със следното съдържание:
„7.

Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава

Декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП – Приложение Е1;”
1.3.2. Досегашните точки 7 и 8 стават съответно 8 и 9.
2. Във Формуляра за кандидатстване (Приложение А към Насоките за
кандидатстване), в Раздел IV. „Списък за проверка”, Ред 14 се заличава.
3. В Приложение Е: Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от
Закона

за

малките

и

средните

предприятия,

утвърдена

със

Заповед

РД-16-

890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, както и примерите и
указанията към нея се заменят съответно с Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърдена със Заповед РД-1643/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с
Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, утвърдени с Заповед № РД-16301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
4. Създава се Приложение Е1 - Справка за обобщените параметри на
предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, съдържащо Справката, утвърдена с
от Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
5. В Приложение И „Критерии и Методология за оценка на проектни
предложения”:
5.1.

В

Раздел

I.

„Критерии

за

оценка

на

административното

съответствие на проектните предложения по процедурата”:
5.1.1. Точка 14 се заличава.
5.1.2. Досегашните точки от 15 до 30 стават съответно точки от 14 до 29.
5.2. В Раздел II. „Критерии за оценка на допустимостта на кандидата”,
в колона „Източници на информация”, в т. 4 думите „Книга за акционерите приложимо за акционерните дружества; Дружествен договор - приложимо за
дружествата
отговорност,

с

ограничена

събирателното

отговорност,
дружество;

едноличните
командитното

дружества

с

дружество;

ограничена
Книга

за
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акционерите и устав - приложимо за командитното дружество с акции; Уставприложимо за кооперациите.
Годишна данъчна декларация и Годишен финансов отчет/Годишен отчет за
дейността на кандидата за последните две приключени финансови години към датата
на подаване на проектното предложение.
Търговски регистър” се заличават.
6. В Приложение Й „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка за окомплектованост при подаване на проектни предложения”,
ред 14 се заличава.
ІV. В Насоките за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти,
покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за
кандидатстване: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство
на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” и в
приложенията, неразделна част от тях, се правят следните изменения и допълнения:
1. В Насоките за кандидатстване:
1.1. В т. 3.1.1, т. 2):
1.1.1. В буква „в” думите „, включващо и допълнителни указания и примери
за попълване на декларацията” се заличават.
1.1.2. Буква „е” се заличава.
1.1.3. Досегашните букви от „ж” до „ф” стават съответно от „е” до „у”.
1.1.4 В новата буква „с” думите „Отчет за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд и” се заличават.
1.2. В т. 4:
1.2.1.

В т.

4.1.2.1. „Финансова оценка”,

в таблицата,

в колона

„Източник на информация” след думите „Декларацията за категория на голямо
предприятие

(Приложение

Е)”

думите

„Отчет

за

приходите

и

разходите

за

последните 3 приключени финансови години към датата на подаване на проектното
предложение по процедурата” се заличават.
1.2.2. В т. 4.2., в „Сключване на договори за безвъзмездна финансова
помощ”:
а) след думите „Срокът за представяне на посочените документи не може да
бъде по-кратък от 5 работни дни.” се добавя:
„Екипът по договаряне ще извършва проверка и във връзка с декларираните
обстоятелства относно категорията предприятие (голямо, микро, малко или средно
предприятие), включително и чрез служебна проверка в търговския регистър.
За тази цел при сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ кандидатите следва да представят и:
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1) Справката по Приложение Д(а), в случаите, когато кандидатите са микро,
малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.
2) Следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала
за периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, и респективно в
Декларацията за категория на голямо предприятие:
- Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни
акции;
-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества

с акции;
-

Устав - приложимо за кооперациите;

Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър. В случай, че кандидатът е
регистриран

по

Закона

за

търговския

регистър,

и

посочените

документи

са

оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се прилагат към проектното
предложение, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от
Закона за търговския регистър.
3) Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд

36

(за последната приключена финансова година на кандидата);”
б) Към добавения текст по буква „а” се създава забележка 36 със следното

съдържание:
„36 Посоченият документ е част от Годишния отчет за дейността на кандидата
за последната приключена финансова година към датата на подаване на проектното
предложение по процедурата. Съгласно чл. 92, ал.З, чл.219, ал.4, чл.252, ал.2,
чл.259, ал.З от ЗКПО и чл.51 от ЗДДФЛ, юридическите и физическите лица заедно с
годишната данъчна декларация подават и Годишен отчет за дейността (в сила от
01.01.2010 г.).”
1.3. В т. 6, в „Документи за попълване при подаване на проектното
предложение:”
1.3.1. Създава се нова т. 6 със следното съдържание:
„6.

Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава

Декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП – Приложение Д(а);”
1.3.2. Досегашните точки 6 и 7 стават съответно 7 и 8.
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2. Във Формуляра за кандидатстване (Приложение А към Насоките за
кандидатстване), в Раздел „Списък за проверка на административното
съответствие”:
2.1. Ред 12 се заличава.
2.2. В новия ред 24 думите „Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд и” се заличават.
3. В Приложение Д: Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от
Закона

за

малките

и

средните

предприятия,

утвърдена

със

Заповед

РД-16-

890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, както и примерите и
указанията към нея се заменят съответно с Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърдена със Заповед РД-1643/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с
Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, утвърдени с Заповед № РД-16301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
4. Създава се Приложение Д(а) - Справка за обобщените параметри на
предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, съдържащо Справката, утвърдена с
от Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
5. В Приложение И „Критерии и Методология за оценка на проектни
предложения”:
5.1.

В

Раздел

I.

„Критерии

за

оценка

на

административното

съответствие и допустимостта”:
5.1.1. В т. 1 „Критерии за оценка на административното съответствие
на проектните предложения по процедурата”
а) Точка 12 се заличава.
б) Досегашните точки от 13 до 28 стават съответно точки от 12 до 27.
в) В новата т. 24 думите „Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд и” се заличават.
5.1.2. В т. 2 „Критерии за оценка на допустимостта на кандидата”, в
колона „Източници на информация”, в т. 12 и т. 13 думите „Отчет за заетите
лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последната
приключена финансова година към датата на подаване на проектното предложение”
се заличават.
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5.2. В Раздел III. „Критерии за финансова оценка на проектните
предложения по процедурата”, по показател III.2. „Финансови ограничения
и интензитет на помощта” , в колона „Източници на информация”:
5.2.1. В т. 1, т. 2 и т. 5 думите „Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд за последната приключена финансова година към
датата на подаване на проектното предложение” се заличават.
5.2.2. В т. 3 и т. 4 думите „Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд за последната приключена финансова година към
датата на подаване на проектното предложение
Следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за
периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, и респективно в Декларацията
за категория на голямо предприятие
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за акционерните дружества

с поименни акции и за командитните дружества с акции;
-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Устав - приложимо за кооперациите и за юридическите лица с

нестопанска цел.” се заличават.
6. В Приложение Й „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка за окомплектованост при подаване на проектни предложения”:
6.1. Ред 12 се заличава.
6.2. В новия ред 24 думите „Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд и” се заличават.
V. В Насоките за кандидатстване по процедура с предварителен подбор на
проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за
кандидатстване:

BG161PO003-1.1.05

„Разработване

на

иновации

от

стартиращи предприятия” и в приложенията, неразделна част от тях, се правят
следните изменения и допълнения:
1. В Насоките за кандидатстване:
1.1. В т. 3.2.1, т. 2):
1.1.1. В буква „в” думите „, включващо и допълнителни указания и примери
за попълване на декларацията” се заличават.
1.1.2. Буква „д” се заличава.
1.1.3. Досегашните букви от „е” до „м” стават съответно от „д” до „л”.
1.2. В т. 4:
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1.2.1.

В т.

4.1.2.2. „Финансова оценка”,

в таблицата,

в колона

„Източник на информация” след думите „Декларацията за обстоятелствата по чл.
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д)” думите
„/респективно Декларацията за категория на голямо предприятие (Приложение Е)
Отчет за приходите и разходите за последните 3 приключени финансови години към
датата на подаване на проектното предложение по процедурата” се заличават.
1.2.2. В т. 4.2., в „Сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ”
след думите „Срокът за представяне на посочените документи не може да бъде пократък от 5 работни дни.” се добавя:
„Екипът по договаряне ще извършва проверка и във връзка с декларираните
обстоятелства относно категорията предприятие по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП,
включително и чрез служебна проверка в търговския регистър. За тази цел при
сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
кандидатите следва да представят и:
1) Справката по Приложение Д1;
2) Следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала
за периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия:
-

Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с

поименни акции;
-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества

с акции;
-

Устав - приложимо за кооперациите;

Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър. В случай, че кандидатът е
регистриран

по

Закона

за

търговския

регистър,

и

посочените

документи

са

оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се прилагат към проектното
предложение, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от
Закона за търговския регистър.”
1.3. В т. 6, в „Документи за попълване при подаване на проектното
предложение:”
1.3.1. Създава се нова т. 7 със следното съдържание:
„7.

Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава

Декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП – Приложение Д1;”
1.3.2. Досегашната точка 7 става точка 8.
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2. Във Формуляра за кандидатстване (Приложение А2 към Насоките за
кандидатстване), в Раздел „Списък за проверка на административното
съответствие”, Ред 11 се заличава.
3. В Приложение Д: Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от
Закона

за

малките

и

средните

предприятия,

утвърдена

със

Заповед

РД-16-

890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, както и примерите и
указанията към нея се заменят съответно с Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърдена със Заповед РД-1643/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с
Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, утвърдени с Заповед № РД-16301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
4. Създава се Приложение Д1 - Справка за обобщените параметри на
предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, съдържащо Справката, утвърдена с
от Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
5. В Приложение З „Критерии и Методология за оценка на проектни
предложения”, в Раздел I. „Критерии за оценка на административното
съответствие

и

административното

допустимостта”,
съответствие

т.
на

1

„Критерии

проектните

за

оценка

на

предложения

по

процедурата”
5.1. Точка 11 се заличава.
5.2. Досегашните точки от 12 до 20 стават съответно точки от 11 до 19.
6. В Приложение Й „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка за окомплектованост при подаване на проектни предложения”,
Ред 11 се заличава.
VІ. В Насоките за кандидатстване по процедура с предварителен конкурентен
подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02
„Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен
трансфер” и в приложенията, неразделна част от тях, се правят следните изменения
и допълнения:
1. В Насоките за кандидатстване:
1.1. В т. 3.1.2, т. 2) се изменя така:
„2) В случай, че кандидатът е обединение в съответствие с критериите за
допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1.1, буква „з” от Насоките за
кандидатстване, той следва да представи документ, удостоверяващ създаването на
обединение:
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-

Книга за акционерите и устав - приложимо за акционерните дружества

и за командитните дружества с акции;
-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Устав - приложимо за кооперациите и за юридическите лица с

нестопанска цел;
-

Договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД - приложимо за

дружествата по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД.
Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър.
Горните документи следва да съдържат минимум следните реквизити:
-

целите на създаденото обединение;

-

правата и задълженията на участниците в обединението във връзка с

изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително правата на
собственост върху резултатите от проекта;
-

уредба, която гарантира вземането на решения относно дейността на

обединението.
-

в случай, че обединението-кандидат е дружество по смисъла на чл.

357-364 от ЗЗД в договора за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД, една от
организациите, участваща в дружеството трябва задължително да бъде посочена
като

Водеща

организация

(ВО)

по

проекта,

упълномощена

да

управлява

и

представлява дружеството пред трети страни, включително пред Договарящия орган
за подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и
посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се
прилагат към проектното предложение, като ще се проверяват по служебен път
съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.”
1.2. В т. 3.2.1, т. 2):
1.2.1. В буква „г” думите „, включващо и допълнителни указания и примери
за попълване на декларацията” се заличават.
1.2.2. Буква „ж” се заличава.
1.2.3. Досегашните букви от „з” до „ц” стават съответно от „ж” до „х”.
1.3. В т. 4:
1.3.1. В т. 4.1.2.2. „Финансова оценка”, навсякъде в таблицата, в
колона „Източник на информация”, думите „Отчет за приходите и разходите за
последните 3 приключени финансови години към датата на подаване на проектното
предложение по процедурата” се заличават.
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1.3.2. В т. 4.2., в „Сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ”
след думите „Срокът за представяне на посочените документи не може да бъде пократък от 5 работни дни.” се добавя:
„Екипът по договаряне ще извършва проверка и във връзка с декларираните
обстоятелства относно категорията предприятие (голямо, микро, малко или средно
предприятие), включително и чрез служебна проверка в търговския регистър. За тази
цел при сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ кандидатите следва да представят и:
1) Справката по Приложение Д(а), в случаите, когато те са микро, малко или
средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.
2) Документите по т. 3.1.2., т. 2), в случай, че не са представени към
формуляра за предварителен подбор.”
1.4. В т. 6, в „Документи за попълване при подаване на проектното
предложение:”
1.4.1. Създава се нова т. 8 със следното съдържание:
„8.

Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава

Декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП – Приложение Д(а);”
1.4.2. Досегашните точки 8 и 9 стават съответно 9 и 10.
2. Във Формуляра за предварителен подбор (Приложение А1 към
Насоките

за

кандидатстване),

административното

в

съответствие”,

Раздел
Ред

„Списък

последен,

за

проверка

придобива

на

следното

съдържание”
„В случай, че кандидатът е обединение в съответствие с критериите за
допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1.1, буква „з” от Насоките за
кандидатстване,

той

следва

да

представи

следните

документи:,

с

които

да

удостовери създаването на обединение – кандидат по процедурата:
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за акционерните дружества

и за командитните дружества с акции;
-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Устав - приложимо за кооперациите и за юридическите лица с

нестопанска цел;
-

Договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД - приложимо за

дружествата по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД.
Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър. В случай, че кандидатът е
регистриран

по

Закона

за

търговския

регистър,

и

посочените

документи

са

оповестени в търговския регистър, същите не следва да се прилагат към проектното
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предложение, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от
Закона за търговския регистър.
Горните документи следва да съдържат минимум следните реквизити:
-

целите на създаденото обединение;

-

правата и задълженията на участниците в обединението във връзка с

изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително правата на
собственост върху резултатите от проекта;
- уредба, която гарантира вземането на решения относно дейността на
обединението.
-

в случай, че обединението-кандидат е дружество по смисъла на чл. 357-

364 от ЗЗД в договора за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД, една от организациите,
участваща в дружеството трябва задължително да бъде посочена като Водеща
организация

(ВО)

по

проекта,

упълномощена

да

управлява

и

представлява

дружеството пред трети страни, включително пред Договарящия орган за подписване
на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”
3. Във Формуляра за кандидатстване (Приложение А2 към Насоките за
кандидатстване), в Раздел „Списък за проверка на административното
съответствие”, Ред 13 се заличава.
4. В Приложение Д: Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от
Закона

за

малките

и

средните

предприятия,

утвърдена

със

Заповед

РД-16-

890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, както и примерите и
указанията към нея се заменят съответно с Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърдена със Заповед РД-1643/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с
Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, утвърдени с Заповед № РД-16301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5. Създава се Приложение Д(а) - Справка за обобщените параметри на
предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, съдържащо Справката, утвърдена с
от Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
6. В Приложение Ж „Критерии за предварителен подбор на проектни
предложения”, в Раздел I. „Критерии за оценка на административното
съответствие и допустимостта въз основа на Формуляра за предварителен
подбор на проектни предложения по процедурата”, т. 1. „Критерии за
оценка на административното съответствие на Формуляра за предварителен
подбор”, колона „Критерии”, т. 6 придобива следното съдържание”:
„В случай, че кандидатът е обединение в съответствие с критериите за
допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1.1, буква „з” от Насоките за
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кандидатстване, той следва да представи следните документи, с които да удостовери
създаването на обединение – кандидат по процедурата:
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за акционерните дружества

и за командитните дружества с акции;
-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Устав - приложимо за кооперациите и за юридическите лица с

нестопанска цел;
-

Договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД - приложимо за

дружествата по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД.
Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър. В случай, че кандидатът е
регистриран

по

Закона

за

търговския

регистър,

и

посочените

документи

са

оповестени в търговския регистър, същите не следва да се прилагат към проектното
предложение, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от
Закона за търговския регистър.
Горните документи следва да съдържат минимум следните реквизити:
- целите на създаденото обединение;
- правата и задълженията на участниците в обединението във връзка с
изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително правата на
собственост върху резултатите от проекта;
- уредба, която гарантира вземането на решения относно дейността на
обединението.
- в случай, че обединението-кандидат е дружество по смисъла на чл. 357-364
от ЗЗД в договора за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД, една от организациите,
участваща в дружеството трябва задължително да бъде посочена като Водеща
организация

(ВО)

по

проекта,

упълномощена

да

управлява

и

представлява

дружеството пред трети страни, включително пред Договарящия орган за подписване
на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.”
7. В Приложение З „Критерии и Методология за оценка на проектни
предложения”, в Раздел I. „Критерии за оценка на административното
съответствие и допустимостта”, в „Критерии за оценка на административното
съответствие на проектните предложения по процедурата”
7.1. Точка 13 се заличава.
7.2. Досегашните точки от 14 до 30 стават съответно точки от 13 до 29.
8. В Приложение И „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка

за

окомплектованост

при

подаване

на

формуляри

за

предварителен подбор на проектни предложения”, Ред последен придобива
следното съдържание:
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„В случай, че кандидатът е обединение в съответствие с критериите за
допустимост на кандидатите, посочени в т. 2.1.1, буква „з” от Насоките за
кандидатстване, той следва да представи следните документи, с които да удостовери
създаването на обединение – кандидат по процедурата:
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за акционерните дружества

и за командитните дружества с акции;
-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Устав - приложимо за кооперациите и за юридическите лица с

нестопанска цел;
-

Договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД - приложимо за

дружествата по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД.
Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър. В случай, че кандидатът е
регистриран

по

Закона

за

търговския

регистър,

и

посочените

документи

са

оповестени в търговския регистър, същите не следва да се прилагат към проектното
предложение, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от
Закона за търговския регистър.
Горните документи следва да съдържат минимум следните реквизити:
- целите на създаденото обединение;
- правата и задълженията на участниците в обединението във връзка с
изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително правата на
собственост върху резултатите от проекта;
- уредба, която гарантира вземането на решения относно дейността на
обединението.
- в случай, че обединението-кандидат е дружество по смисъла на чл. 357-364
от ЗЗД в договора за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД, една от организациите,
участваща в дружеството трябва задължително да бъде посочена като Водеща
организация

(ВО)

по

проекта,

упълномощена

да

управлява

и

представлява

дружеството пред трети страни, включително пред Договарящия орган за подписване
на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”
9. В Приложение Й „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка за окомплектованост при подаване на проектни предложения”,
Ред 13 се заличава.
VІІ.

В

Насоките

за

кандидатстване

по

процедура

с

предварителен

конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи
технологични центрове”

и в приложенията, неразделна част от тях, се правят

следните изменения и допълнения:
1. В Насоките за кандидатстване:
20

1.1. В т. 3.1.2, т. 2) се изменя така:
„2) Документ, удостоверяващ създаването на обединение по процедурата
съгласно изискванията, посочени в т. 2.1.1. от Насоките за кандидатстване:
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за акционерните дружества

и за командитните дружества с акции;
-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Устав - приложимо за кооперациите и за юридическите лица с

нестопанска цел;
-

Договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД - приложимо за

дружествата по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД.
Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър.
Горните документи следва да съдържат минимум следните реквизити:
-

целите на създаденото обединение;

-

правата и задълженията на участниците в обединението във връзка с

изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително правата на
собственост върху резултатите от проекта;
-

уредба, която гарантира вземането на решения относно дейността на

обединението.
-

в случай, че обединението-кандидат е дружество по смисъла на чл.

357-364 от ЗЗД в договора за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД, една от
организациите, участваща в дружеството трябва задължително да бъде посочена
като

Водеща

организация

(ВО)

по

проекта,

упълномощена

да

управлява

и

представлява дружеството пред трети страни, включително пред Договарящия орган
за подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и
посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се
прилагат към проектното предложение, като ще се проверяват по служебен път
съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.”
1.2. В т. 3.2.1, т. 2):
1.2.1. В буква „г” думите „, включващо и допълнителни указания и примери
за попълване на декларацията” се заличават.
1.2.2. Буква „ж” се заличава.
1.2.3. Досегашните букви от „з” до „х” стават съответно от „ж” до „ф”.
1.3. В т. 4:
1.3.1. В т. 4.1.2.2.

„Финансова оценка”, в таблицата, в колона

„Източник на информация” след думите „Декларацията за категория на голямо
предприятие (Приложение Д1)” думите „Отчет за приходите и разходите за
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последните 3 приключени финансови години към датата на подаване на проектното
предложение по процедурата” се заличават.
1.3.2. В т. 4.2., в „Сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ”
след думите „Срокът за представяне на посочените документи не може да бъде пократък от 5 работни дни.” се добавя:
„Екипът по договаряне ще извършва проверка и във връзка с декларираните
обстоятелства относно категорията предприятие (голямо, микро, малко или средно
предприятие), включително и чрез служебна проверка в търговския регистър. За тази
цел при сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ кандидатите следва да представят и Справката по Приложение Д(а), в
случаите, когато те са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и
чл. 4 от ЗМСП. При проверката ще бъдат взети предвид и документите по т. 3.1.2., т.
2), представени към формуляра за предварителен подбор.”
1.4. В т. 6, в „Документи за попълване при подаване на проектното
предложение:”
1.4.1. Създава се нова т. 8 със следното съдържание:
„8.

Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава

Декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП – Приложение Д(а);”
1.4.2. Досегашните точки 8 и 9 стават съответно 9 и 10.
2. Във Формуляра за предварителен подбор (Приложение А1 към
Насоките

за

кандидатстване),

административното

в

съответствие”,

Раздел
Ред

„Списък

последен,

за

проверка

придобива

на

следното

съдържание”
„Представен е документ, удостоверяващ създаването на обединение съгласно
т. 2.1.1. от Насоките за кандидатстване по процедурата:
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за акционерните дружества

и за командитните дружества с акции;
-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Устав - приложимо за кооперациите и за юридическите лица с

нестопанска цел;
-

Договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД - приложимо за

дружествата по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД.
Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър.
Горните документи следва да съдържат минимум следните реквизити:
-

целите на създаденото обединение;

-

правата и задълженията на участниците в обединението във връзка с

изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително правата на
собственост върху резултатите от проекта;
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-

уредба, която гарантира вземането на решения относно дейността на

обединението.
-

в случай, че обединението-кандидат е дружество по смисъла на чл.

357-364 от ЗЗД в договора за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД, една от
организациите, участваща в дружеството трябва задължително да бъде посочена
като

Водеща

организация

(ВО)

по

проекта,

упълномощена

да

управлява

и

представлява дружеството пред трети страни, включително пред Договарящия орган
за подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и
посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се
прилагат към Формуляра за предварителен подбор, като ще се проверяват по
служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.”
3. Във Формуляра за кандидатстване (Приложение А2 към Насоките за
кандидатстване), в Раздел „Списък за проверка на административното
съответствие”, Ред 13 се заличава.
4. В Приложение Д: Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от
Закона

за

малките

и

средните

предприятия,

утвърдена

със

Заповед

РД-16-

890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, както и примерите и
указанията към нея се заменят съответно с Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърдена със Заповед РД-1643/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с
Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, утвърдени с Заповед № РД-16301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5. Създава се Приложение Д(а) - Справка за обобщените параметри на
предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, съдържащо Справката, утвърдена с
от Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
6. В Приложение Ж „Критерии за предварителен подбор на проектни
предложения”, в Раздел I. „Критерии за оценка на административното
съответствие и допустимостта въз основа на Формуляра за предварителен
подбор на проектни предложения по процедурата”, т. 1.”Критерии за оценка
на

административното

съответствие

на

Формуляра

за

предварителен

подбор”, колона „Критерии”, т. 6 придобива следното съдържание:
„Представен е документ, удостоверяващ създаването на обединение съгласно
т. 2.1.1. от Насоките за кандидатстване по процедурата:
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за акционерните дружества

и за командитните дружества с акции;
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-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Устав - приложимо за кооперациите и за юридическите лица с

нестопанска цел;
-

Договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД - приложимо за

дружествата по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД.
Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър.
Горните документи следва да съдържат минимум следните реквизити:
-

целите на създаденото обединение;

-

правата и задълженията на участниците в обединението във връзка с

изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително правата на
собственост върху резултатите от проекта;
-

уредба, която гарантира вземането на решения относно дейността на

обединението.
-

в случай, че обединението-кандидат е дружество по смисъла на чл.

357-364 от ЗЗД в договора за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД, една от
организациите, участваща в дружеството трябва задължително да бъде посочена
като

Водеща

организация

(ВО)

по

проекта,

упълномощена

да

управлява

и

представлява дружеството пред трети страни, включително пред Договарящия орган
за подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и
посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се
прилагат към Формуляра за предварителен подбор, като ще се проверяват по
служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.”
7. В Приложение З „Критерии и Методология за оценка на проектни
предложения”, в Раздел I. „Критерии за оценка на административното
съответствие

и

административното

допустимостта”,
съответствие

т.
на

1

„Критерии

проектните

за

оценка

на

предложения

по

процедурата”
7.1. Точка 13 се заличава.
7.2. Досегашните точки от 14 до 29 стават съответно точки от 13 до 28.
8. В Приложение И „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка

за

окомплектованост

при

подаване

на

формуляри

за

предварителен подбор на проектни предложения”, Ред последен придобива
следното съдържание:
„Приложен е документ, удостоверяващ създаването на обединение съгласно т.
2.1.1. от Насоките за кандидатстване по процедурата:
-

Книга за акционерите и устав - приложимо за акционерните дружества

и за командитните дружества с акции;
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-

Дружествен

договор

-

приложимо

за

дружествата

с

ограничена

отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
-

Устав - приложимо за кооперациите и за юридическите лица с

нестопанска цел;
-

Договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД - приложимо за

дружествата по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД.
Посочените документи се представят като копие, заверено от кандидата, в
случай, че не са оповестени в търговския регистър.
Горните документи следва да съдържат минимум следните реквизити:
-

целите на създаденото обединение;

-

правата и задълженията на участниците в обединението във връзка с

изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително правата на
собственост върху резултатите от проекта;
-

уредба, която гарантира вземането на решения относно дейността на

обединението.
-

в случай, че обединението-кандидат е дружество по смисъла на чл.

357-364 от ЗЗД в договора за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД, една от
организациите, участваща в дружеството трябва задължително да бъде посочена
като

Водеща

организация

(ВО)

по

проекта,

упълномощена

да

управлява

и

представлява дружеството пред трети страни, включително пред Договарящия орган
за подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и
посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се
прилагат към Формуляра за предварителен подбор, като ще се проверяват по
служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.”
9. В Приложение Й „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка за окомплектованост при подаване на проектни предложения”,
Ред 13 се заличава.
VІІІ. В случай, че по някоя от горепосочените процедури са налице подадени
проектни предложения към датата на издаването на настоящата заповед, оценката
на административното съответствие и допустимостта на които не е приключила, и
към посочените проектни предложения е представена Декларацията за обстоятелства
по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърдена със Заповед
РД-16-890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, т.е. по
отменения образец, съответната оценителна комисия:
1. Следва да изиска представянето на Декларацията за обстоятелства по чл. 3
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърдена със Заповед РД-1643/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с оглед
равно третиране на кандидатите и въведените с настоящата по-облекчени условия.
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2. Не може да отстранява проектни предложения само и единствено на
основанието, че кандидатът е приложил Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърдена със Заповед РД-16890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, т.е. по отменения
образец.
ІХ. При прилагане на настоящата заповед да бъде спазен принципа за
равнопоставеност и недопускане на дискриминация по чл. 11 от ПМС № 121/2007 г.
Х. Настоящата заповед да бъде оповестена по реда на чл. 14, ал. 10 от ПМС №
121/2007 г., както следва:
- на Единния информационен портал за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република
България;
- на интернет страницата на управляващия орган, и
- на интернет страницата на договарящия орган.
ХІ. Консолидираните версии на Насоките за кандидатстване по процедури за
предоставяне на безвъзмездна помощ, изменени с настоящата заповед и изменените
приложения, неразделна част към тях, да се оповестят в дена на публикуване на
настоящата заповед на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 –
2013”, www.opcompetitiveness.bg, на интернет страницата на Междинното звено на
Оперативна
икономика

програма
2007

–

„Развитие

2013”

на

(ИАНМСП),

конкурентоспособността
www.sme.government.bg,

на
и

българската
на

Единния

информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове

и

Кохезионния

фонд

на

Европейския

съюз

в

Република

България,

http://www.eufunds.bg/.
ХІІ. Настоящата заповед влиза в сила от датата на публикуването й по реда
на т. Х.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора на
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и на Изпълнителния
директор

на

Изпълнителна

агенция

за

насърчаване

на

малките

и

средните

предприятия.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на директора на дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, на съответните служители на
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и на Изпълнителния
директор

на

Изпълнителна

агенция

за

насърчаване

на

малките

и

средните

предприятия за сведение и изпълнение.

ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ
Заместник-министър на икономиката,
енергетиката и туризма и
Ръководител на Управляващия орган
(Съгласно Заповед №РД-16-797/29.06.2010 г.)
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