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

Дата на разясненията от УО:14 януари 2019 г. 

30. 04.01.2019 г. Здравейте! 

При проверка за грешки на попълнен формуляр се визуализира следното 

съобщение: 

Документът „Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП” 

трябва да бъде прикачен в секция „Опис на приложени документи на 

хартиен носител” или „Прикачени електронно подписани документи”. 

Грешката е индикирана в червено и не позволява формулярът да бъде 

приключен. 

Доколкото в конкретния формуляр не се предвижда подаване на проектното 

предложение от упълномощено лице, а от Управителя на предприятието, 

считаме, че е неприложимо представянето на пълномощно. 

 

Според мен е необходима корекция във формуляра, но моля да съобщите как 

ще се процедира. 

 

Поздрави, 

 

Подател: Юлия Михайлова 

Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg 

От страна на УО са предприети нужните действия в системата ИСУН и 

понастоящем е възстановена възможността за подаване на формуляра за 

кандидатстване в случаите, когато проектното предложение се подава от лице с 

право да представлява кандидата, а не от  упълномощено от него лице. 

  

31. 04.01.2019 г. Здравейте,  

Във връзка с Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-

2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“, моля да ни отговорите на следния въпрос: 

 

По процедурата ще бъде ли допустим кандидат предприятие - 

зъботехническа лаборатория, като основната й икономическа дейност бъде 

отнесена към КИД С32 „Производство, некласифицирано другаде“? 

 

С уважение: 

 

Подател: Люба Асенова 

Ел. пощ: luba.asenova@abv.bg 

В случай че основната икономическа дейност на посочената от Вас 

зъботехническа лаборатория е насочена към изработването на изкуствени зъби, 

мостове и други, което съгласно Класификатора на икономическите дейности би 

следвало да попада в код 32.50 „Производство на медицински и зъболекарски 

инструменти и средства“, посоченият код попада сред допустимите по 

процедурата. Следва да имате предвид, че удостоверяване на изискването 

относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите е въз основа на 

данни предоставени от НСИ за 2017 г. 

Обръщаме внимание, че следва да се запознаете и с останалите критерии за 

допустимост на кандидатите по процедурата, подробно изброени в раздел 11.1 от 

Условията за кандидатстване, един от които е да имат минимум три приключени 

финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на 
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процедурата. 

32. 04.01.2019 г. Здравейте, 

относно критерия за техническа и финансова оценка "Претеглен коефициент 

на разходите за данъци спрямо реализираните приходи" по какъв начин 

следва да бъде изчислен: 

- (ред 14200 + ред 14300) делено на ред "Общо за група I (код 15 000)" 

или  

- ред 14200 + ред 14300 делено на ред "Общо за група I (код 15 000)" 

 

Поздрави, 

 

Подател: Венислава Костадинова 

Ел. поща: venichka_90@abv.bg 

Във връзка с оценката на посочения в запитването критерий, при изчисляването 

му следва сборът на ред „Разходи за данъци от печалбата“ (код 14200) и ред 

„Други данъци, алтернативни на корпоративния данък“ (код 14300) от 

разходната част на ОПР да бъде разделен на ред „Общо за група I” (код 15 000) 

от приходната част на ОПР.  

Обръщаме внимание, че коефициентът се изчислява в проценти и претегленият 

коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за трите 

финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) се изчислява като претеглен сбор от 

коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната 

относителна тежест  по години: 2015 г. - 20%, 2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%. 

33. 04.01.2019 г. Уважаеми дами и господа, имам следния въпрос: 

 

Допустимо ли е малко предприятие с основен код на дейност 20.53 

"Производство на етерични масла" със седалище извън селски район и 

изпълняващо дейностите по проекта на територията на селски район да 

кандидатства по настоящата процедура? Кодът на проекта отново попада в 

обхвата на код 20.53, като се предвижда да бъде закупено производствено 

оборудване за преработката на етерични масла във така наречените 

„конкрети“ и „абсолю“. Преработката включва екстракция на етерични 

масла с разтворители - въглеводороди, най-често технически хексан, но се 

използват и петролев етер, спирт/етилов алкохол, хлороформ и пропилен 

гликол, както и йонни течности.  

Технологичният процес не включва етапа на добив на етерично масло от 

продукт, включен в Приложение № І от Договора за създаване на 

европейската общност. Суровината – Етерично масло не попада в 

Приложение № І от Договора за създаване на европейската общност и 

крайните продукти от преработката също не попадат в Приложение № І. 

 

Подател: Ивета Ивенова 

Ел. поща: ivanova_i_i@abv.bg 

В случай че описаният от Вас технологичен процес не включва етапа на добив на 

етерично масло от продукт, включен в Приложение № І от Договора за създаване 

на европейската общност, същото не представлява преработка на 

селскостопански продукти в неселскостопански продукти и при изпълнение и на 

останалите условия за допустимост, предприятието с код  на основна 

икономическа дейност 20.53 "Производство на етерични масла" би било 

допустимо 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 кандидати, които са 

малки и средни предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка 

и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти 

извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност 

(Приложение Й), 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 общините в обхвата на селските райони на Република България 
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е даден в Приложение К към Условията за кандидатстване. 

34. 04.01.2019 г. Във връзка с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 

„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“, моля да отговорите на следния въпрос: 

 

В Критерии  и методология за оценка на проектните предложения – 

Приложение И, Критерий I 7. Претеглен коефициент на разходите за данъци 

спрямо реализираните приходи (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) е посочена 

следната формула: “Отчет за приходите и разходите за 2015 г., 2016 г. и 2017 

г., ред„Разходи за данъци от печалбата“ (код 14200) плюс ред „Други 

данъци, алтернативни на корпоративния данък“ (код14300) от разходната 

част на ОПР делено на ред „Общо за група I” (код 15 000) от приходната 

част на ОПР.” 

 

При така зададената формула математически се получава: 

 

Стойност код 14200 + Стойност код 14300/Стойност код 15000, т.е. първо се 

извършва делението и след това събирането. 

 

Моля да уточните дали това е правилното изчисление или следва да има 

скоби във формулата, за да се извърши първо събирането и след това така 

полученият сбор да се раздели, т.е.: 

 

(Стойност код 14200 + Стойност код 14300) / Стойност код 15000 

 

Подател: Ева Веселинова 

Ел. поща: eva_veselinova_@abv.bg 

Моля, запознайте се разяснението на УО, дадено на въпрос № 32. 

 

35. 04.01.2019 г. Уважаеми дами и господа, имам следния въпрос: 

 

Допустимо ли е малко предприятие, отговарящо на условията за 

допустимост,  със седалище извън селски район и изпълняващо дейностите 

по проекта на територията на селски район да кандидатства за закупуването 

на производствено оборудване за добиване на екстракти и фитохимични 

субстанции от диворастящи растения/билки.  

Диворастящите растения/билки попадат ли в Приложение № І от Договора 

Отговорът на въпроса ще бъде допълнително публикуван. 
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за създаване на европейската общност? В случая не е налице припокриване 

на интервенции между Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020, тъй като по Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 допустимо за подпомагане е единствено преработката на 

култивирани билки, отглеждани от регистрирани земеделски производители. 

 

Подател: Ивета Иванова 
Ел. поща: ivanova_i_i@abv.bg 

36. 07.01.2019 г. Здравейте!  

 

Моля за конкретен отговор на въпроса, който задавам. 

Той беше част от въпрос №11, но се налага да го повторя, тъй като не 

получих никакъв отговор, а само цитат на условията за кандидатстване. 

 

Интересува ме дали е допустим разход закупуването на матрици и ако е 

допустим - в кой от двата режима на подпомагане е възможно 

кандидатстването или и в двата? 

Единствено аргументираната информация, предоставена от кандидата, ли ще 

служи за преценка на допустимостта на даден актив или има конкретни 

ограничения по отношение на закупуването на матрици? 

 

Подател: Юлия Михайлова 

Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg 

В Условията за кандидатстване изрично е посочено, че за да са допустими 

разходите по режим „регионална инвестиционна помощ“ същите следва да 

представляват първоначална инвестиция в материални и нематериални активи, 

свързани със създаване на нов стопански обект, разширяване на капацитета на 

съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствен 

процес на съществуващ стопански обект. В случай че посочените от Вас матрици 

са част от новите машини, съоръжения и оборудване, то подобни разходи могат 

да бъдат подкрепени по настоящата процедура при спазване на всички останали 

критерии, изисквания и условия.  

В случаите когато посочените матрици представляват по-скоро добавяне на 

компоненти към съществуващи активи и при условие, че проектът ще се 

изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, същите 

няма да се считат за допустими с оглед на факта, че не е налице достатъчна 

увереност, че представляват първоначална инвестиция в цялостно ново решение. 

Обръщаме внимание също така, че обикновената замяна на активи не е 

допустима по „регионална инвестиционна помощ“.  

По отношение заявяването на матрици по режим „de minimis” и при условие, че 

разходите за тях са обосновани от гледна точка подобряване на производствения 

капацитет на кандидата, същите биха се считали за допустими. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на 

даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с 

цялата необходима информация относно проектното предложение. 
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37. 07.01.2019 г. Уважаем екип,  

Във връзка с отворената процедура за кандидатстване BG16RFOP002-2.040 

„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“, възникнаха следните въпроси.  

 

1. Относно отговор на въпрос N 2  и  19 

„По отношение на удостоверяване на изискването, касаещо кода на 

основна икономическа дейност и дейността, за която се кандидатства - т. 

5) и т. 6) от раздел 11.1, Оценителната комисия ще извършва служебна 

проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите 

въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017 г., поради което 

данните за 2018 г. няма да бъдат взети под внимание.“ 

 

 Валидно ли  е  и при изчисляване на „I. Икономическа и финансова 

стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта“, ще се взимат 

предвид показатели 2015-2017 без значение 2018 (независимо, че тя ще 

бъде финансово приключила), но за целите на определяне дали едно 

предприятие е в затруднено положение ще се взима 2018 (източник 

Декларацията за държавни/минимални помощи) съгласно Въпрос 19  

 

2. По отношение на показател 

Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните 

приходи (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) 

 

В описанието сте дали: Отчет за приходите и разходите за 2015 г., 2016 г. 

и 2017 г., ред „Разходи за данъци от печалбата“ (код 14200) плюс ред 

„Други данъци, алтернативни на корпоративния данък“ (код 14300) от 

разходната част на ОПР делено на  ред „Общо за група I” (код 15 000) от 

приходната част на ОПР. 

 

Кой алгоритъм е верен с оглед на това, че няма скоби.  

 14200+14300/15000 

 (14200+14300)/15000 

 

1. Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за кандидатстване 

един от основните критерии за допустимост на кандидатите е същите да имат 

минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата 

на обявяване на процедурата. Именно тези предварително фиксирани три 

приключени финансови години се взимат предвид при оценката на критериите от 

раздел I „Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение 

на проекта“ на Критериите и методологията за оценка на проектни предложения 

(Приложение И). В тази връзка дори и да има кандидати с приключена 2018 

финансова година, същата няма да бъде взета предвид при оценката на 

горепосочените критерии, защото посоченото би означавало изменение на 

предварително зададени критерии за оценка. Същото се отнася и за източника на 

информация относно кода на основна икономическа дейност на кандидата с 

оглед на факта, че в Условията за кандидатстване изрично е казано, че 

проверката относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите ще 

бъде извършвана въз основа на данни предоставени от НСИ за 2017 г. 

Що се отнася до изискването свързано със затрудненото положение, там 

механизмът на проверка е различен, като подробни разяснения за това спрямо 

коя приключена финансова година се прави преценката и към кой момент се 

извършва проверката са дадени подробно както в отговор на въпрос №19, така и 

в отговор на въпрос № 26.   

2. Моля, запознайте се разяснението на УО, дадено на въпрос № 32. 
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Подател: Антония Боянова 

Ел. поща: aboyanova@azuken.bg 

38. 07.01.2019 г. Здравейте,  

Въпросът ми е следният:  

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в една от 

определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и 

средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори, а именно 

С10 „Производство на хранителни продукти“. 

И съответно: 

в т.  

11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите, като недопустими са 

изброени следните сектори: 

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. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 

- 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 

 

Означава ли това ,че допустими са само неизброените в критериите за 

недопустимост сектори от група С10? 

 

Подател: "Анимис Тийм" ООД 

Ел. поща: animisteam@gmail.com 

В Условията за кандидатстване изрично е посочено, че критериите за 

недопустимост се прилагат кумулативно с критериите за допустимост, изрично 

посочени в т. 11.1 от Условията за кандидатстване. 

В тази връзка, за да се прецени допустимостта на всеки един кандидат с код на 

икономическа дейност от раздел C10 следва да се вземат предвид всички 

изисквания за недопустимост съгласно т. 11.2 от Условията за кандидатстване. 

  

 

39. 07.01.2019 г. Уважаеми дами и господа, моля за Вашето становище по следните въпроси: 

 

1. Защо не е допустим друг източник на проверка за информацията за 

1. В случай че питането Ви се отнася до критерий за оценка „Претеглен 

коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2015 г., 2016 

г. и 2017 г.)“, следва да имате предвид, че източникът на информация е изрично 
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платени данъци, освен ОПР към НСИ? Целта е да се провери дали 

кандидатът има платени данъци, а не да се провери дали правилно си 

попълва ОПР към НСИ. Доста често счетоводителите не попълват редове по 

кодове 14300 и 14200, защото към момента на попълване нямат точната 

стойност на платения данък. Ако едно дружество е платило данъци и може 

да го докаже по безспорен начин с други документи, е дискриминативно и 

ощетяващо да се оценява единствено и само на база ОПР към НСИ. 

Освен това, съгласно ЗКПО, Глава петнадесета, ДЕКЛАРИРАНЕ И 

ВНАСЯНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК: 

"Чл. 92. (1) Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен 

данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния 

финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък".  

Не считаме за коректно да не се приема законовият документ за деклариране 

и внасяне на корпоративния данък. 

 

2. Счита ли се за раширяване на капацитета на стопанския обект, ако 

дружеството закупи машини за извършване на етап от производствения 

процес за съществуващ продукт, който етап към момента се възлага на 

изпълнител, при което ще може да произвежда повече от този съществуващ 

продукт? 

 

3. Счита ли се за разширяване на капацитета, ако дружеството започне да 

произвежда само основната суровина за крайния си продукт и ще може да 

произвежда повече от съществуващата продукция, като до момента на 

проекта тази суровина се закупува от чуждестранни производители? 

 

4. Ако бенефициентът не изпълни посочената в бизнес плана прогнозна 

вътрешна норма на възвръщаемост, подлежи ли на финансова корекция? 

 

5. Ако към проектното предложение е представена оферта, в която има 

разминаване в една или повече от посочените в Техническа спецификация 

характеристики, подлежи ли такава оферта на повторно изискване, или 

съответният актив директно се премахва от бюджета, както пише на стр.36 

от Приожение И - Критерии и методология за оценка? 

 

6. При изчисляване на критерий "Претеглена брутна добавена стойност за 

посочен и други документи, различни от тези, които са предварително посочени 

като източник на информация, няма да бъдат взети предвид. Възприемането на 

един източник на проверка за целите на процеса по оценка на проектните 

предложения гарантира равнопоставеност, предвидимост и безпристрастност на 

оценителния процес. Източникът за проверка по посочения критерий е 

официален документ, който всички предприятия са длъжни да изготвят и 

представят, като е осигурена възможност достоверността на представените от 

страна на всички предприятия данни да се проверяват и по служебен път на етап 

сключване на административен договор (в случай че до такъв се стигне). 

2 и 3. Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, 

когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да 

произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при 

условие че базисният производствен процес не се променя из основи. Ако в 

резултат от описаните от Вас дейности посоченото ще бъде налице и за целта е 

представена обоснована информация в т.11.1 „Категории инвестиции съгласно 

чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията" от Формуляра за 

кандидатстване и при условие, че са спазени всички останали условия за 

допустимост на разходите, подобен тип дейности биха се считали за допустими 

по процедурата. 

4. Случаите, при които се налагат финансови корекции са изрично посочени в 

Административния договор за предоставяне на безвъзмездна фианнсова помощ 

(Приложение У към Условията за изпълнение).  

5.  Обръщаме внимание, че офертите трябва задължително да съдържат 

информация за: наименование на оферента, технически и/или функционални 

характеристики на актива, съответстващи на посочените в Приложение Ж 

минимални технически и/или функционални характеристики, цена на актива 

и вид на валутата. Допълнително от представената оферта следва да е видно 

лицето, което я е издало от името на оферента, като напр. име, подпис, 

електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което е получена, 

която също следва да е прикачена в ИСУН 2020.Съгласно Условията за 

кандидатстване офертата е изискуем документ. На база посоченото, в случаите 

когато спрямо една или повече оферти, представени от кандидата, се установят 
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2015, 2016 и 2017 г.", ако ред 14400 е с нулева или отрицателна стойност, 

взимат ли се предвид данните от ред загуба (код 19200)? 

 

Благодаря! 

 

Подател: Александър Илиев 

Ел. поща: iliev.aleksandar@abv.bg 

нередовности, същите подлежат на еднократно изискване от страна на 

Оценителната комисия. 

В случай че след допълнителното им изискване офертата/ите не са представени 

или не са представени съгласно изискванията, посоченото ще доведе до 

редуциране на разходи в бюджета на проектното предложение по отношение на 

съответния/те актив/и. В случаите когато след допълнителното им изискване за 

нито един актив не са представени оферти/офертите не са представени съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля.  

6. Съгласно бел. под линия № 10 от Приложение И „Критерии  и методология за 

оценка на проектните предложения“,  за целите на изчисляване на критерий II.4 

"Претеглена брутна добавена стойност за 2015, 2016 и 2017 г."), в случаите, 

когато  ред „Печалба“ (код 14400) е с отрицателна стойност, ще бъдат взимани 

данните от ред „Загуба“ (код 19200) от приходната част на ОПР. 

   
 
 

 


