
    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ 

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА 

УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“ 

 
 

1 
 

 

№ Дата на 

получаване 

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

Дата на разясненията от УО: 24.06.2016 г. 

1.  17.06.2016 г. Здравейте, 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“, имам следния въпрос: 

Допустим кандидат ли е малко предприятие по смисъла на чл. 3-4 от 

Закона за малките и средните предприятия, със седалище на 

територията на селски район и проект, чийто дейности ще се 

реализират в община на територията на селските райони? 

Благодаря! 

 

Подател: И.Великов 

Ел. поща: ivo_velikov@mail.bg 

Малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, което има 

седалище или клон със седалище на територията на селски район и е заявило за 

подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията 

на селските райони е допустим кандидат по настоящата процедура при спазване на 

всички посочени в т. 11 от Условията за кандидатстване критерии, изисквания и 

условия по процедурата. 

Обръщаме внимание, че с оглед избягване на припокриването на интервенциите 

между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата 

процедура за подбор на проекти не могат да получават малки и средни 

предприятия, които: 

- извършват основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране 

на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. 

- осъществяват инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на 

селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от 

Договора за създаване на европейската общност (Приложение З), или с 

производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в 

случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони 

съгласно определението в т. 8.1 „Описание на общите условия“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Списък на селските райони е 

даден в Приложение Й към Условията за кандидатстване. 

- извършват основната си икономическа дейност или кандидатстват за финансиране 

на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение О) попадат в Сектор С - код на 

икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 

„Производство на напитки”, а именно: 10.1 „Производство и преработка на месо; 

производство на месни продукти, без готови ястия”; 10.2. „Преработка и консервиране 

на риба и други водни животни, без готови ястия”; 10.3 „Преработка и консервиране 

на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 10.4. „Производство на растителни и 

животински масла и мазнини”; 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 

10.81. „Производство на захар”; 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 10.84. 
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Производство на хранителни подправки и овкусители; 10.91. „Производство на готови 

храни за животни”; 11.02. „Производство на вина от грозде”; 11.03. „Производство на 

други ферментирали напитки”; 11.06. „Производство на малц”. 

2.  20.06.2016 г. Въпрос относно ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020; 

Процедура  BG16RFOP002-2.002 „ Развитие на управленския 

капацитет и растеж на МСП”: 

   Обявената процедура  се отнася само за предприятия с  

производствена дейност или е разрешена  и за търговски фирми ? 

Конкретно за следните дейности: 

 Допустима дейност I „Дейност за развитие и укрепване на 

управленския капацитет на предприятията” , т.4/ Ре-сертификация на 

системите за управление 

Допустима дейност II „Дейности за насърчаване използването на 

информационни и комуникационни  технологии и услуги”, т.3/ 

Дейности за инвестиции в ново оборудване и /или специализирани 

софтуерни приложения,  допринасящ / и за въвеждането на ИКТ 

базирани софтуери за управление на бизнес процесите в 

предприятията. 

 

Благодарим предварително! 

 

Подател: „Истлинк България”ООД, гр.Пловдив  

Ел. поща: eastlink_pv@mail.orbitel.bg 

За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на 

проекти, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност и 

дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната 

стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори 

на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва: 
- Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства 

(С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени 

вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични продукти“;  С27 „Производство на електрически 

съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ 

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“); 

- Интензивни на знание услуги (J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на 

филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ ; J60 

„Радио- и телевизионна дейност“ ; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта 

на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 

„Научноизследователска и развойна дейност“);  

- Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства 

(С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 

„Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на 

облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от 

обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от 

дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за 

плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 

„Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на 

кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и 

пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; 

С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, 

некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“). 

 

Във връзка с горепосоченото условие за допустимост на кандидатите, предприятията 
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от сектор G „Търговия“ са явяват недопустими.  

3.  21.06.2016 г. Здравейте, 

 

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“, имам следния въпрос: 

Допустима дейност ли е акредитация на Изпитвателна лаборатория 

по международен стандарт БДС EN ISO/IEC 17025?  

Когато лабораториите за изпитване и калибриране са в съответствие с 

изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, внедрената система за 

управление на качеството за техните дейности по изпитване и 

калибриране ще удовлетворява също и принципите на БДС EN ISO 

9001. 

Благодаря Ви предварително! 

   

Поздрави, 

 

Подател: Елена Демирева 

Ел. поща: elena_dem@abv.bg 

В рамките на процедура BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на управленския капацитет 

и растеж на МСП“ допустима за финансиране дейност е въвеждането и 

сертифицирането на системи за управление в съответствие с изискванията на 

национални/европейски/международни стандарти, където задължителен краен 

резултат от дейността е придобиването на сертификат за съответната въведената 

система. 

Допълнително, следва да имате предвид, че във връзка с въвеждането на системи за 

управление, допустими са услуги за сертифициране, извършени от орган по 

сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC 17021:2011, а след 14.06.2017 г. по 

ISO/IEC 17021-1:2015, национален орган по акредитация на Република България и 

други органи, подробно разписани в т. 13.1 от Условията за кандидатстване по 

настоящата процедура. 

В случай че представената от Вас система за управление на качеството по отношение 

на изпитвания и калибриране, отговаря на горепосочените изисквания, както и на 

всички останали условия за допустимост (на кандидати, дейности, разходи), то  

допустима за финансиране по настоящата процедура, би била дейността по нейното 

въвеждането и сертифицирането, но не и дейност за акредитация на самата 

Изпитвателна лаборатория по ISO/IEC 17025, тъй като дейностите и разходите за 

акредитация на изпитвателни лаборатории не са сред допустимите по 

настоящата процедура. 

4.  21.06.2016 г.  

Здравейте, 

 

Във връзка с отворена за кандидатстване процедура по „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“ моля за отговор на 

следните въпроса: 

 

1. В допустимост по Ре-сертификация на системите за управление, са 

дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията на вече въведена 

от предприятието система за управление, също така са допустими 

разходи за услуги на същите. Моля, за яснота кои са тези дейности, 

дали е допустимо като дейност, респективно и като разход: 

 

- Дейности за услуги (консултантски) за адаптиране на наличната 

 

1. Допустими за финансиране в рамките на процедура „Развитие на управленския 

капацитет и растеж на МСП“ са дейности и съответно разходи за услуги във връзка 

с  ре-сертификацията на системи за управление, като следва да имате предвид, че 

самият процес по извършването на ре-сертификацията от акредитираните органи, 

задължително включва извършването на сертификационен одит, в резултат на който 

се издава сертификат, удостоверяващ ре-сертификацията на съответната система. В 

тази връзка, разходите за горепосоченият одит се явяват допустим разход по 

настоящата процедура. 

Що се отнася до дейностите/разходите за адаптиране на наличната система, при ре-

сертификация се предполага, че е налице вече разработена и въведена система и в тази 

връзка допустими биха били само разходи, отнасящи се до предоставяне на 

консултантски услуги, свързани с актуализиране на съществуващата в 

предприятието система за управление с изискванията на новата версия на 
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система за управление към преминаване към по-нова версия на вече 

приложения стандарт за управление. 

 

- Дейности за услуги по Ре-сертификация на система за управление 

след преминаване към по-нова версия. (ресертификационен одит от 

акредитиран орган по сертификация на системи за управление и 

преиздаване на сертификата към по нова версия); 

 

2. Едно от условието е дейностите по ре-сертификация са допустими, 

само в случай че вече приложения стандарт за управление не е 

изтекъл към 16.06.2017 г. от това следва ли, че при валидност на 

сертфикат по- дълъг от посоченият срок, може да се планира за 

изпълнение в проекта ре-сертификация на предриятие кандидат 

 

вариант 1: през 2017г.;  

 

вариант 2: през 2018г.; 

 

Като се спази максималната продължителността на изпълнение на 

проекта- 18 месеца; в резултат е получен съответният сертификат. 

 

Предварително благодаря! 

 

 

Подател: С. Димитрова 

Ел. поща: dimitrova.std@gmail.com 

стандарта.  

В допълнение, следва да имате предвид, че посочените разходи за консултантски 

услуги и извършване на самата ре-сертификация (сертификационен одит) 

трябва да бъдат обособени на отделни бюджетни редове, тъй като по същество 

разходите са от различен характер и процедурите по сертификация не 

позволяват те да бъдат извършени от един и същ изпълнител. 

 

2. Задължително условие, за да са допустими дейностите по ре-сертификация е вече 

приложеният стандарт за управление да не е изтекъл към 16.06.2017 г. като няма 

поставено ограничение, в случай че периодът на изтичане е след посочената дата. 

Допълнително, препоръчително е сертификатът да не е изтекъл към датата на 

планираното изпълнение на дейността по ре-сертификация. 

Също така, следва да имате предвид, че ре-сертификацията е допустима, само когато е 

налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. 

5.  22.06.2016 г.  

Здравейте, 

 

 

Трябва ли прогнозните данни в Бизнес плана по процедура на подбор 

на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския 

капацитет и растеж на МСП“ да се съобразят /добавят към/ с 

прогнозните данни от Бизнес плана по процедура на подбор на 

проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“, ако предприятието в момента изпълнява проект 

Прогнозните данни, които следва да бъдат посочени в Бизнес плана, се отнасят за 

дейността, която извършва предприятието в рамките на съответната година, за която 

се посочват и няма как да бъдат разглеждани поотделно, тъй като в случая -  

производителността на предприятието, нетните приходи от продажби и средните 

генерирани приходи от износ се сформират на база данни от цялостната дейност на 

предприятието. 

В конкретния случай, прогнозите на кандидата, представени в Бизнес плана по 

настоящата процедура следва да бъдат съобразени с данните, посочени в Бизнес плана 

по предходната процедура - „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в 
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по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  

 

 

С поздрави: 

 

 

 

Подател: Николай Конарев 

Ел. поща: nkonarev@gmail.com 

случаите когато тези прогнози се отнасят до едни и същи показатели и идентични 

прогнозни години, при отчитане на ефекта от изпълнението на конкретния проект по 

процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. 

 

 

 


