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Дата на разясненията от УО: 7 март 2019 г. 

160. 25.02.2019 Здравейте, 

 

Имаме въпрос свързан с КИД на предприятието за 2017г. 

В представената от нас към НСИ Справка на предприятието за 2017г. сме 

посочили следните кодове на икономическа дейност: 

 

46.69 – 43% 

 

28.29 – 21.4% 

 

23.99 – 17.7% 

 

22.29 – 12.1% 

 

47.78 – 3.0% 

 

33.12 – 2.6% 

 

С най-голям процент от дейностите ни е код 46.69. 

Направена справка в НСИ показва, че от там считат, че код 28.29 (21.4%) е 

основния ни код на икономическа дейност, тъй като процентно над 50% от 

приходите ни идват от производствена дейност и съответно за основен код 

се счита кода от производство с най-голям процент. 

Моля за становище от УО, как ще бъде правена проверката в НСИ относно 

КИД за 2017г. и дали ще се гледа справката която предприятието е 

представило или кода, който НСИ е определил за основен. 

 

Подател: Ковачева  

Ел. поща: jana_kovacheva@abv.bg 

Както изрично е посочено в Условията за кандидатстване Оценителната комисия 

ще извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност 

на кандидатите въз основа на данни предоставени от НСИ за 2017 г.  

Именно с оглед на факта, че проверката относно кода на основна икономическа 

дейност се извършва въз основа на данни, предоставени от НСИ по служебен 

път, от кандидатите не се изисква да представят Удостоверение за код на основна 

икономическа дейност. 

Това е видно и от източника на информация, посочен в колона „Източник на 

проверка“ към критерии 7 и 8 от Критериите за оценка на допустимостта на 

кандидата (част от Приложение И), които са свързани именно с проверка на 

изискването, отнасящо се до основната икономическа дейност на кандидата. 

 

161. 25.02.2019 Здравейте! 

Ще бъдат ли допустими разходи за обучение, включени в цената на даден 

актив?  

Моля, запознайте се с разяснението на УО на въпрос № 129. 
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Например при разработка на специализиран софтуер в цената ще може ли да 

се включи и обучение на място?? 

 

Благодаря Ви, 

 

Подател: Цветанова  

Ел. поща: mai4inka@abv.bg 

162. 26.02.2019 Уважаеми дами и господа, 

 

Относно подаване на проектно предложение по процедура  BG16RFOP002-

2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“ управителят на дружество кандидат е чуждестранно лице от 

държава членка на ЕС и съответно страна подписала Хагската конвенция. 

Подаването на проектното предложение ще бъде направено от 

упълномощено лице с КЕП издаден на негово име. Упълномощеното лице 

ще има право да подписва и подава проектното предложение с КЕП, да 

подписва и подава всичката необходима последваща документация чрез 

ИСУН свързана с проектното предложение и евентуалното негово 

изпълнение. В тази връзка пълномощното от управителя на дружеството 

кандидат необходимо ли да бъде заверено нотариално в страната от която е и 

необходимо ли е да бъде поставен апостил на пълномощното? 

 

Подател: Мария Гуглева  

Ел. поща: gugleva@globgroup.net  

Съгласно Условията за кандидатстване в случай, че кандидатите желаят да 

упълномощят лице, което не е официален представител на предприятието, да 

подаде проектното предложение с КЕП, следва към документите за 

кандидатстване да се приложи и пълномощно за подаване на проектното 

предложение с КЕП. Пълномощното се попълва, датира и подписва на хартиен 

носител от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато 

кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват 

данните и пълномощното се подписва от всяко от тях. След попълването, 

подписването и поставянето на дата на хартиения носител,  пълномощното 

следва да се сканира и да се прикачи в ИСУН 2020. От текста на пълномощното 

следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата 

упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение, 

както и че лицето е било упълномощено за това към датата на кандидатстване. 

На база посоченото документът не се изисква да е заверен нотариално или да е с 

апостил.  

Обръщаме внимание, че ако пълномощното е изготвено на чужд език, същото 

следва да бъде придружено и от превод на български език. 

Следва да имате предвид, че ако се стигне до сключване на административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) и 

договорът се предвижда да бъде подписан от лице, различно от законния/ите 

представител/и на кандидата съгласно Удостоверението за актуално състояние 

или вписванията в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, то тогава 

пълномощното за подписване на АДБФП следва да бъде нотариално заверено. 

163. 26.02.2019 Здравейте! Моля за отговор на следните въпроси по процедурата:  

 

1. В Бизнес плана (Приложение Е) в лист „Прогнозни данни“ стойностите в 

клетки D 11 и D 12 следва да са цели числа. В случай че се заложат десетични 
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1. Допустимо ли е в бизнес плана, шийт "прогнозни данни", клетки D11 и 

D12, стойността на зетите лица в брой да бъде с 1 знак след десетичната 

запетая, например 8,5 броя? 

2. Допустимо ли е цената на продуктите в бизнес плана да се увеличи за 

годините с проекта, при налична във формуляра обосновка за подобряване 

на техните параметри и качество? 

3. Каква информация и за какви цели УО проследява с формулите в колони I 

и J в шийт прогнозни приходи от бизнес плана? Има ли последици за 

кандидата, ако приходите на вътрешния пазар намаляват за сметка на 

увеличение на приходите от износ, например? 

4. Моля за насоки при следната хипотеза - предприятието има 4 кода на 

икономическа дейност, основният код, който е предмет на проекта, е с 60% 

дял на приходите, следва код по КИД с 30% дял, код по КИД с 9 % дял и код 

с 1% дял. Свободен ли е кандидатът сам да прецени каква разбивка на 

продуктите да даде за кодовете, като по КИД 1 посочи 2те основни групи 

продукти по него, а по кодовете, които не са предмет на проекта, посочи 

КИД 2 с 1 обобщен продукт с усреднена цена, а КИД 3 и 4 посочи в графа 

"други" само с обща стойност. 

4.1. Следва ли дасе описва изрично за всеки продукт в бизнес плана в кой 

код по КИД е, или е достатъчно, че няма да има промяна в количествата и 

цените в годините със и без проекта за продуктите в допълнителни кодове? 

5. По отношение на продукт "Други" в шийт прогнозни приходи от бизнес 

плана е описано да се попълнят само колони 3 и 4 в лева, но колони 3 и 4 са 

за количества? 

6. Ако кандидатът, производител на шоколадови бонбони, започне да 

произвежда в резултат от проекта шоколадови бонбони с нов вкус, това 

допустимо ли е по режим регионална помощ в хипотеза разширяване на 

производствения капацитет?  

 

Благодаря предварително за отделеното време! 

 

Подател: А.Илиев  

Ел. поща: iliev.aleksandar@abv.bg 

числа, същите, след закръгляване, ще бъдат автоматично променени на цели 

числа. 

2. Посоченото от Вас е допустимо. Обръщаме внимание, че в случаите когато се 

залага промяна в цената по години, разлика между предвижданията „с проекта“ и 

„без проекта“ както по отношение на единична цена, така и по отношение на 

произвеждано количество може да има само за продуктите/услугите, за които 

производствения капацитет ще се увеличи в резултат на инвестицията по 

проекта. За всички останали продукти/услуги, които няма да се ползват от 

инвестицията по проекта не би следвало да има разлика в предвижданията по 

години в случаите „с проекта“ и „без проекта“. 

3. Информацията в колони I и J на таблица 6 от Бизнес плана представлява 

изменението на приходите спрямо предходната година съответно на вътрешен 

пазар и за износ. Информацията е зададена с цел да улесни кандидатите при 

изготвяне на прогнозата, има информативен характер и данните от тези клетки не 

се взимат предвид при оценката на проекта. Относно последиците за кандидата, 

ако приходите на вътрешния пазар намаляват за сметка на увеличение на 

приходите от износ следва да имате предвид, че от гледна точка структурата на 

приходите, посоченото няма последици за кандидата.  

С оглед на максимално прозрачния подход, който УО е заложил при 

изчисляването на критериите за оценка, както и на индикаторите по процедурата, 

разполагайки със съответните прогнозни данни кандидатът може най-добре да  

проследи как увеличаването на приходите от износ за сметка на приходите от 

вътрешен пазар биха се отразили на критериите за оценка/индикаторите по 

процедурата, където стойността на нетните приходи от продажби от вътрешен 

пазар и от износ за разглеждания прогнозен период участват при формирането 

им. 

4. Посоченото от Вас е допустимо. За повече информация може да се запознаете 

с разяснението на УО на въпрос № 96, т. 1 и № 144, т. 4. 

4.1. В Бизнес плана по отношение на таблица 6 няма изрично изискване 

продуктите/услугите да бъдат представяни с изрично рефериране към кода на 
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икономическа дейност, към който се отнасят, но при условие че посоченото ще 

допринесе за по-лесното им отграничаване, е допустимо.  

5. Под таблица 6 на Бизнес плана като забележка е посочено, че по отношение на 

продуктите, които имат несъществени приходи за предприятието и са групирани 

в ред „Други“ следва да се попълват само колони 3 и 4 в ЛЕВА. Посоченото 

означава, че по отношение на тези продукти не следва да се представят 

количествата реализирана продукция в мерни единици, а паричния резултат 

(левовата равностойност в резултат от реализирането им на пазара). 

6. По настоящата процедура под режим „регионална инвестициона помощ“ 

допустимите първоначални инвестиции са създаване на нов стопански обект, 

разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или основна 

промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. 

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. 
Диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са 

били произвеждани до момента, която не е сред допустимите първоначални 

инвестиции при приложим режим на помощта „регионална инвестиционна 

помощ“, представялва разнообразяване на продукцията на стопанския обект с 

продукти, които не са били произвеждани до момента в него т.е това са нови 

продукти за предприятието с фундаментално нови характеристики, 

изключващи незначително осъвременяване на продуктите.  

Следва да имате предвид, че добавянето на нови характеристики или 

подобряване на съществуващите продукти и услуги, обхващащи напр. клас, 

разряд, серия, поредица, видове и разновидности (напр. различни разцветки, 

размери) на вече произвеждани продукти в предприятието, не се счита за 

производство на нов продукт. 

164. 27.02.2019 Здравейте!  

 

Ние сме предприятие с предмет на дейност и код по класификацията на НСИ 

Едно от изискванията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура е 

да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в 
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8230 Организоране на конгреси и търговски изложения.  

 

Бихме искали да се подобрим производствения си капацитет с въвеждане на 

специфичен софтуер.  

 

Бихме ли могли да участваме в тази програма и ако не отговаряме на 

условията за допустимост, дали можете да ни насочите към по-подходяща 

програма?  

 

 

Подател: Румяна Тасева  

Ел. поща: rumiana.tasseva@gmail.com 

 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 

(НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната 

технологична интензивност. Допълнително кандидатите следва да са заявили 

подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност. За 

удостоверяване на тези изисквания Оценителната комисия ще извършва 

служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на 

кандидатите въз основа на данни предоставени от НСИ за 2017. 

Предвид че код 82.30 не е част от горепосочените допустими сектори 

(конкретните кодове от приоритетните сектори съгласно КИД-2008 са 

изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5 на Условията за кандидатстване), не 

попадате сред допустимите кандидати по процедурата. 

Информация за предстоящите за обявяване процедури през 2019 г. по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ може да намерите на 

следния интернет адрес: http://opic.bg/opik/igrp. 

165. 27.02.2019 ДО 

УО НА ОПИК 

Относно: 

Въпроси по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в малките и средни предприятия“ 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с откритата за кандидатствуване процедура бихме желали да 

получим отговор и разяснения по следните въпроси : 

1. Какви доказателства ще се изискват, че проектът ще се реализира в 

област извън областта на седалището на фирмата и как ще се 

доказва процентното съотношение на инвестицията, за да се 

извърши оценката по този показател? От отговор на въпрос 110 от 

Ваша страна  е посочено, че е достатъчно посочване само на място 

на изпълнение , което на практика е необвързваща и трудно 

проверяема на етап оценка декларация, още повече ако проектът 

съдържа софтуер с възможности за отдалечен достъп, лесна 

преносимост и др.; не е ли редно за подобни „обявени“ инвестиции 

да се изисква поне дългосрочни наеми на помещения, дългосрочни 

(макар и предварителни) договори с нает в областта персонал и др.; 

1. На етап кандидатстване, както коректно е посочено и в рамките на разяснение 

№ 110, проверката относно мястото на изпълнение на проекта се извършва въз 

основа на представената от кандидата информация във Формуляра за 

кандидатстване (т. 1. „Основни данни“, поле „Място на изпълнение на проекта“ и 

т. 5 "Бюджет). С оглед на факта, че Формулярът за кандидатстване става 

неразделна част от договора за безвъзмездна финансова помощ (ако до такъв се 

стигне), обстоятелството касаещо мястото на изпълнение на проекта е обект на 

проверка в рамките задължителния последващ контрол, който се осъществява от 

страна на Управляващия орган. 

В тази връзка в административния договор за безвъзмездна финансова помощ 

(Приложение У към Условията за изпълнение) в чл. 3.8.2. и чл. 3.8.3. от него 

изрично са заложени изисквания, касаещи мястото на изпълнение на проекта. 

Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че съгласно чл. 8.7 б) от 

Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 административни договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (Приложение Ф към Условията за изпълнение) 

http://opic.bg/opik/igrp
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особено подозрителни биха били такива обяви за инвестиции от 

„микро“ фирми, за които по дефиниция се предполага , че не 

разполагат нито с човешки, нито с материален ресурс ... В случай, че 

такова несъответствие се установи едва на етап изпълнение, как ще 

се процедира – ще се прекрати договора с неизправния участник и 

ще се класира следващия по резервния списък ( това може да се 

случи примерно след повече от една година ) или се предвиждат 

други действия ...  

2. Съгласно с обявата за условията за кандидатстване е указано , че 

предвидените средства ще бъдат разпределени между код на 

дейността на участниците (три обявени групи) и размера на фирмите 

на участниците( още три групи – микро, малки и средни) или общо 

девет класирания. В тази връзка възникват въпроси как ще се 

извършва класирането на участниците, след извършване на 

оценяването: 

= ще има девет отделни класации и към всяка една ще има резервен списък, 

при което  след отпадането на кандидат се взема следващия от резервния 

списък за тази група  или  

= ще има девет отделни класации и общ резервен списък , при коеD1о след 

отпадането на кандидат се взема следващия от общия резервен списък 

  

Подател: Димитър Банов 

Ел. поща: office@first-bg.com 

 

недопустими са промени, които поставят под въпрос постигането на основната 

цел и планираните резултати на проекта и имат за цел или резултат внасяне на 

изменения в проекта, които биха поставили под въпрос решението за 

отпускане на безвъзмездната финансова помощ. На база посоченото, ако 

мястото на изпълнение на проекта е било критерий за допустимост на кандидата 

(например във връзка с изискването за недопустимост на кандидатите от гледна 

точка демаркацията с Програмата за развитие на селските райони 2014-2020) или 

е довело до получаването на по-висок интензитет или по-голям брой точки на 

етап техническа и финансова оценка и кандидатът не е спазил изискването 

относно мястото на изпълнение на проекта, посоченото би довело до 

възстановяване на част или на пълния размер на предоставените безвъзмездни  

средства в зависимост от степента на неизпълнение на изискването. 

2. Както е посочено и в т. 22 от Условията за кандидатстване проектните 

предложения, получили минимум 55,8 точки на етап „Техническа и финансова 

оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се 

изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от категорията на 

предприятието-кандидат (1.микро предприятия; 2. малки предприятия; 3. средни 

предприятия). За финансиране се предлагат всички или част от проектите по 

реда на класирането до покриване на размера на бюджета за съответната 

категория предприятия, определен в т. 8 от Условията за кандидатстване. При 

изготвянето на списъците Оценителната комисия се съобразява и с наличния 

бюджет, определен за всяка от трите групи сектори на икономическа дейност 

съгласно тяхната технологична интензивност и посочен в т. 8 от Условията за 

кандидатстване (т.е. съответства на първия вариант от двата, посочени във 

въпроса Ви). 

166. 27.02.2019 Здравейте, 

Моля за информация как УО разглежда предварителното изпълнение на 

проектните дейности. 

В проектното предложение имаме включена една дейност включваща 

доставката на 5 актива. Допустимо ли е да изпълним процедура за избор на 

изпълнител, да сключим договор и да извършим доставка на всички или на 

част от активите, както и да направим плащания (без финално) преди 

подписване на ДБФП? До какъв етап от изпълнението на дейността УО ще 

Съгласно Условията за кандидатстване, за да са допустими разходите по 

настоящата процедура, същите следва да бъдат извършени след датата на 

подаване на проектното предложение и до изтичане на крайния срок, определен 

за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта. В 

тази връзка кандидатите могат да пристъпят към предварително изпълнение при 

съблюдаване на изискванията за извършването му съгласно посоченото в т. 13.1 

от Условията за кандидатстване. 
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счита за предварително изпълнение? 

Поздрави! 

 

Подател: Петър Жеков 

Ел. поща: petur1287@abv.bg 

 

 

Допълнително в случай че проектите е предвидено да се изпълняват при 

условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 

от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 кандидатите следва 

да се съобразят с изискването, заложено в  параграф 18 на преамбюла от същия 

регламент, където е посочено че, „За да се гарантира, че помощта е необходима 

и представлява стимул за по-нататъшното развитие на дейности и проекти, 

помощите за дейности, които бенефициерът би предприел при всички случаи 

дори и без помощта, не следва да бъдат включени в обхвата на настоящия 

регламент. Помощите следва да се освобождават от задължението за 

уведомяване по смисъла на настоящия регламент само в случаите, когато 

работата по подпомагания проект или дейност е започнала, след като 

бенефициерът е подал писмено заявление за помощ.“ 

На база посоченото, за да се счита, че е налице стимулиращ ефект и да бъде 

допустима подкрепата по режим „регионална инвестиционна помощ“ 

кандидатите може да са започнали изпълнение на дейността по проекта, но не и 

да са приключили физическото ѝ изпълнение преди сключването на 

административния договор (ако до такъв се стигне) независимо дали всички 

свързани плащания са извършени или не.   

Ако дейността е физически осъществена преди сключването на 

административния договор и остава да се извърши финално плащане няма да се 

счита, че е спазено изискването за стимулиращ ефект по посочения режим на 

помощ. 

167. 27.02.2019 Здравейте, 

 

до 27.02.2019г. седалището на фирмата ни е на територията на селска 

община и като микропредприятие изпълняващо проект на територия на 

селска община сме недопустим кандидат. 

 

Моля за информация дали фирмата ни ще бъде допустима по този критерии, 

ако сменим седалището на фирмата в община непопадаща в обхвата на 

селски район преди подаване на проектното предложение. 

 

По отношение преместването на седалището във връзка с критерий  19 от  

Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И), моля, 

запознайте се разяснението на УО, дадено на въпрос № 153, т. 3. 

Допълнително следва да имате предвид, че при попълването на формуляра за 

кандидатстване в ИСУН 2020 е включена връзка с Търговския регистър и 

регистър Булстат като при въвеждане на ЕИК или Булстат системата 

автоматично извлича данните за дадения кандидат, вкл. за неговото седалище. В 

тази връзка Ви препоръчваме да се уверите, че промяната относно седалището е 
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Също така, моля за становище дали по критерии IV. Приоритизиране на 

проекти 1. Регионална приоритизация на проекти ще получим точки, 

съобразно регистрацията на фирмата до 27.02.2019г.  

 

Подател: Л. Кючукова  

Ел. поща: office.service.agency@gmail.com 

 

отразена в Търговския регистър и регистър Булстат. 

Във връзка с питането, касаещо критерий IV.1 от Критериите за техническа и 

финансова оценка следва да имате предвид, че изискването за седалище няма да 

се счита за изпълнено, защото в резултат на посоченото преместване към 02. 

2019 г. данните за седалището няма да са към 31.12.2017 г., а към датата, когато 

предприятието е извършило последно преместване. 

За повече информация може да се запознаете с разяснението на УО, дадено на 

въпрос №110. 

168. 28.02.2019 Здравейте, 

Имаме получена оферта на стойност 50 000 лева без ДДС за ДМА, което ще 

бъде описвано в проектното предложение. Допустимо ли е в бюджета на 

проекта да бъде записана по-ниска стойност, например 49 000 лева без ДДС 

и ще има ли това отражение в оценката на проектното предложение по 

критерии V. Реалистичност на разходите по проекта. 

Лед ден! 

 

Подател: Пламен Вълев  

Ел. поща: p_valev86@abv.bg 

 

 

Съгласно условията за допустимост на разходите (т. 14.1. от Условията за 

кандидатстване) заложените разходи за дълготрайни активи следва да 

съответстват на представените пазарни цени като е допустимо увеличение до 10 

% от стойността на представената оферта от производител или първи доставчик. 

Допълнително едно от изискванията, което е обект на оценка в рамките на 

критерия „Реалистичност на разходите“ (критерий V.1. от Критериите за 

техническа и финансова оценка), е дали всички разходи за активи са 

съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е 

представена оферта от производител или първи доставчик (вкл. декларация от 

производител/оторизиращ документ, издаден от производителя на първия 

доставчик/договор за търговско представителство). 

Предвид факта, че Условията за кандидатстване разглеждат хипотезата с 

увеличаване на цената, заложена в офертата с 10 % и с оглед на факта, че в самия 

критерий за оценка се говори за разходи, съпоставими с пазарните цени, 

посоченото във въпроса Ви намаляване на заложената стойност за даден актив 

спрямо цената, заложена в офертата за този актив, би се приело като 

съответстващо на изискването за съпоставимост с пазарните цени и съответно би 

било допустимо.   

169. 28.02.2019 Уважаеми Дами и Господа, 

 

моля, за Вашият отговор на следния въпрос по процедурата: 

 

Кандидат планира да кандидатства по процедурата с проект при приложим 

Съгласно Условията за кандидатстване безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата може да се натрупва с всякаква друга държавна помощ, ако 

установимите разходи са различни съгласно чл. 8, ал. 3, б. а) от Регламент на 

Комисията (ЕС) № 651/2014. 
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режим на помощ - "регионална инвестиционна помощ" и за допустими по 

процедурата дейности за подобряване на производствените процеси и 

подобряване на предлаганите продукти.  

 

Междувременно кандатът планира да кандитатства и по процедура 

"Подобряване на производствения капацитет в МСП" към един от 

действащите МИГ-ове на територията на България, като ще кандидатства с 

проект при приложим режим "de minimis", за дейности за подобряване на 

производствените процеси и/или подобряване на предлаганите продукти.  

 

В тази връзка допустимо ли е и/или има ли ограничения кандидатът да 

подаде проект по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в малките и средни предприятия“, като се вземе 

предвид, че ще кандидатства с проект паралено и по процедура 

"Подобряване на производствения капацитет в МСП" към действащ МИГ, в 

случай, че ще кандидатства за едни и същи дейности, но за различни 

допустими разходи по двата проекта? 

 

Подател: В. Веселинов 

Ел. поща: qaa.op1@gmail.com 

Допълнително, кандидатите нямат право да подават проектни предложения по 

процедурата за вече реализирани дейности или такива, финансирани по друг 

проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от 

националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма. 

Следва да имате предвид, че преди сключването на административния договор за 

БФП се извършва служебно кръстосана проверка на дейностите, предложени от 

потенциалните бенефициенти на помощта от ОПИК, с оглед избягване на двойно 

финансиране на дейности. 

За извършване на проверката се използва:  

а) информацията от извършена справка за двойно финансиране в ИСУН и ИСУН 

2020; 

б)  информацията, предоставена от кандидата в проектното предложение; 

в) при съмнение за непълна или невярна информация, предоставена от 

кандидата, се изпраща писмено искане до органа, сключил договор за 

финансиране на проект със същия кандидат относно предоставяне на 

допълнителна информация за характера на финансираните дейности; 

г) други способи, които по преценка на екипа по договаряне по процедурата са 

приложими за проверка за липса на двойно финансиране. 

Ако в резултат на извършената проверка се установи наличие на двойно 

финансиране на проект или на дейности от проекта, Ръководителят на 

Управляващия орган взема мотивирано решение за отказ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ.  

При условие, че се съобразите с горепосочените изисквания и разходите за които 

заявявате подкрепа по всяка една от процедурите са различни  (т.е. извършените 

разходи не са за един и същ установим актив) и в резултат от реализирането на 

двата проекта няма да се получи двойно финансиране, посоченото от Вас е 

допустимо. 
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170. 28.02.2019 Уважаеми Управляващ орган, 

 

Относно процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 

„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия“ молим за отговор на следния въпрос: Допустим разход по 

цитираната процедура ли са средствата за закупуване на 1) МОБИЛНИ 

баркод четци и 2) МОБИЛНИ касови апарати, необходими за изпълнение на 

основната икономическа дейност на производствено предприятие? 

 

Предварително благодарим, 

 

Ел. поща: office@yutakanabp.com 

Обръщаме внимание, че съгласно Условията за кандидатстване недопустими са 

разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни 

нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на 

процедурата. Настоящата процедура е насочена към подобряване на 

производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел 

повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им 

потенциал. 

По процедурата е допустима само един вид дейност, а именно „Дейност за 

подобряване на производствения капацитет на кандидатите“ като кандидатите 

следва да разпишат тази дейност по начин, от който да е видно как придобитите 

активи ще доведат до подобряване на производствения капацитет. 

Ако даден актив не отговаря на посочените изисквания, същият ще се счита за 

недопустим. 

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. 

171. 28.02.2019 Здравейте,  

 

Във връзка с подготовката на проектно предложение за кандидатстване по 

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в малките и средни предприятия", имам 

следните въпроси: 

 

1. Моля да потвърдите или отхвърлите следната логика при попълване на 

декларацията за минимални/държавни помощи (Приложение Г): 

 

Предприятието-кандидат отговаря на всички точки 1-4 от таблицата по 

тI/т.5, а именно: независимо предприятие е, няма натрупани загуби, нито е в 

процедура по несъстоятелност, не са се налагали дейности по оздравяване, 

но тези точки не ги отбелязваме, тъй като по проекта се кандидатства по 

режим „de minimis”? 

 

1. В случай че кандидатствате по режим “de minimis”, обстоятелствата, които 

следва да декларирате в рамките на Декларацията за държавни/минимални 

помощи (Приложение Г), са в рамките на раздел II и раздел III на същата. Раздел 

I e неприложим за кандидата в конкретния случай, но разделът не се изтрива, 

както и не е необходимо да се слагат отметки по т. 5 на същия раздел. 

2. Както е обърнато внимание в Приложение 2 на Декларацията за 

държавни/минимални помощи „…..помощта може да бъде директна или 

индиректна помощ: 

1.1. Директна -  директен трансфер на средства към представляваното от Вас 

предприятие или 

1.2. Индиректна - без да е налице директен трансфер на средства от публичен 

орган към представляваното от Вас предприятие, Вие получавате 

икономическа изгода, като участвате в общи мероприятия, финансирани с 
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2. Моля да дадете становище относно следната ситуация: през 2018 год. 

персонала във фирмата е обучаван от КНСБ за даване на първа помощ при 

изпълнение на спечелен проект от КНСБ по процедура: BG05M9OP001-

1.012 - Развитие на политики и инструменти за подобряване на условията на 

труд в малки и средни предприятия /МСП/ в производствената верига на 

МНК“ от ОПРЧР, която се изпълнява по режим “deminimis”. Нашата фирма 

няма договор за получаване на БФП по тази процедура и съответно от 

справката в ИСУН 2020 се вижда, че не сме били бенефициент. Предвид 

факта, обаче че сме целева група по изпълнението на посочения проект на 

КНСБ, в Регистъра за минимални помощи се водим получатели на 

финансова помощ от 3 000 лева по посочената процедура.  

В тази връзка следва ли при попълване на Приложение 2 към Декларацията 

за минимални/държавни помощи да посочим съответната информация, във 

връзка с получената помощ от МТСП, по ОПРЧР 2014-2020 и предвид 

факта, че планирахме да кандидатстване на пълния допустим максимум от  

200 000 евро, по режим “deminimis”, ще трябва ли да редуцираме стойността 

на заложените разходи, вземайки предвид тези 3 000  лева, въпреки че не сме 

преки бенефициенти? 

3. Във връзка с датиране на изискуемите декларации, необходимо ли е датата 

на декларациите да съвпада с датата на подаване на Формуляра за 

кандидатстване? 

 

Предварително благодаря за отговорите! 

 

Поздрави  

 

Подател: Юлия Асенова 

Ел. поща: yulia.asenova@yahoo.com 

 

публични средства.  

Пример за такава помощ са: участие в международни изложения, панаири, 

партньорство в проект за обучение на служители от вашата фирма, 

получаване на  консултантски услуги безплатно или на цени по-ниски от 

пазарните (в случаите, в които на консултиращата организация са 

предоставени публични средства за извършване на услугата) и др.“ 

Имайки предвид факта, че проверката относно декларираните в рамките на 

Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Г и свързаните с 

нея Приложения 1 или 2) се извършва в Информационната система "Регистър на 

минималните помощи", Публичния регистър на Европейската комисия, 

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България 2007-2013 (ИСУН), Информационната система за 

управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 

(ИСУН 2020) и предвид факта, че след проверка сте установили, че се водите 

получател на минимална помощ, следва да я декларирате в рамките на 

Приложение 2 на Декларацията за държавни/минимални помощи. 

При условие че съгласно описаната от Вас информация сте получател на помощ 

de minimis и с оглед на факта, че тази помощ е получена в рамките на период от 

три последователни години (текущата 2019 г. и двете предходни години), би 

следвало да приспаднете размера на тази помощ от максималния размер на 

помощта de minimis, за която може да се кандидатства (т.е. от максимално 

допустимия размер от 200 000 евро или 391 166 лева). Обръщаме внимание, че 

този праг се отнася за всички предприятия, с които предприятието кандидат 

формира „едно и също предприятие“ (съгласно определението за „едно и също 

предприятие“, дадено в Условията за кандидатстване и Приложение 2 към 

Декларацията за държавни/минимални помощи). 

За по-голяма сигурност може да се обърнете и към администратора на помощта, 

в конкретния описан случай това е Управляващия орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, който ще може да Ви даде по-конкретна 

информация относно спецификата, вида и размера на помощта, на която се 
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водите получател. 

3. Необходимите декларации по настоящата процедура следва да бъдат датирани 

в интервала след обявяване на процедурата и не по-късно от датата на подаване 

на проектното предложение, като е препоръчително датата в декларациите да 

бъде максимално близка до датата на кандидатстване (датата на подаване на 

проектното предложение чрез системата ИСУН 2020).  

 


