ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 09 октомври 2015 г.
350.

20.09.2015 г.

Относно процедура BG16RFOP002-2.001 - Подобряване на
производствения капацитет в МСП
Въпроси:
1. Относно Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от
закона за малките и средните предприятия (змсп):
1.1. Предприятие А има дял от 50% в предприятие В и дял от 70
% в предприятие С, тъй като предприятие А е партньор с
предприятие В и е свързано предприятие с предприятие С, в
декларацията и двете опции ли трябва да бъдат чекнати
„Предприятие партньор” и „Свързано предприятие” или само
едната от тях и коя?
1.2. Собственикът на предприятие А като физическо лице
притежава 50 % дял от предприятие В и 75% от предприятие С.
Трите предприятия А, В и С работят на различни пазари
(хоризонтални и вертикални). Предприятие А независимо
предприятие ли е?
1.3. Предприятие А е основано през 2011 г. Статусът му през
2011 г. е микро предприятие, през 2012 – малко, през 2013 –
микро, през 2014 – малко и през 2015 отново микро. Тъй като
няма две последователни години, през които да е имало един и
същи статус в Декларацията като какво да се покаже? Такова
каквото е било в годината преди кандидатстване или такова
каквото е в годината на кандидатстване?
1.4. След отчитане на всички свързаности средно-списъчния

1.1. В случай че дадено предприятие е едновременно предприятие партньор и свързано
предприятие, в т. 1 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия (Приложение Е) следва да се отбележат и двете
обстоятелства.
1.2. Съгласно чл. 4, ал. 8 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП)
„предприятия, осъществяващи помежду си някое от отношенията по ал. 5 от ЗМСП,
чрез физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, се считат
също за свързани предприятия, ако извършват своята дейност, или част от нея на същия
съответен пазар или вертикално свързани пазари“. Следва да се има предвид, че
данните, съдържащи се в запитването е възможно да не изчерпват съдържанието на
понятията „същия съответен пазар“ и/или „вертикално свързани пазари“, поради което
не е възможно да се предостави категоричен отговор (предвид информацията в
запитването) дали Предприятие „А“ е независимо предприятие.
1.3. В конкретния случай предприятието е малко предприятие, защото има две поредни
години, в които е под прага, разделящ малко от средно предприятие и същевременно
няма две поредни години, в които да е под прага за микро предприятие.
1.4. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗМСП микропредприятия са тези, които имат
средносписъчен брой на персонала по-малък от 10 души, и годишен оборот, който не
превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.
В конкретния случай средносписъчният брой на персонала е по-малък от 10 души,
което значи, че при спазване на финансовите критерии предприятието е
микропредприятие. В допълнение следва да имате предвид и отговора по въпрос 1.3.
2. Съгласно т. 13.1 „Допустими дейности“ от Насоките за кандидатстване, допустими
по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности: 1/ Дейности за
подобряване на производствените процеси и/или 2/ Дейности за добавяне на нови

1

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

състав на предприятие А е дробно число, например 9.4, 9.5 или
9.6. Какво ще е предприятиeто – микро, тъй като и в трите случая
стойностите са по-малки от 10, или дробните числа трябва да
бъдат закръглени до най-близкото цяло и по какви правила?

характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или 3/
Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията,
и/или 4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения процес.

2. Относно продължителността на дейността по информираност и
публичност. В попълнения образец на формуляр в ИСУН2020
продължителността на тази дейност е 12 месеца, колкото е
продължителността на целия проект, въпреки, че отделните етапи
от дейността сумирани в тяхната последователност са по-кратки
от 12 месеца. Продължителността на тази дейност винаги ли
трябва да е равна на продължителността на изпълнение на целия
проект или общата й продължителност е толкова, колкото е
сумата на продължителностите на отделните й поддейности,
отчитайки тяхното припокриване и може да е по-кратка от
продължителността на целия проект?

Следва да имате предвид, че в описанието на посочените по-горе дейности във
Формуляра за кандидатстване, кандидатите могат по своя преценка да включат
информация относно дейностите за информация и комуникация (вкл. визуализация), но
те не следва да бъдат обособени като отделна дейност.

Подател: Пламен Горанов
Ел. поща: plamen.goranov@gmail.com
351.

23.09.2015 г.

Здравейте,
Във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP0022.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, моля
за разяснение по следния въпрос:
Предприятие, което е с категория малко за 2012, 2013 и 2014 през
2015 е придобито от голямо предприятие. Към момента на
кандидатстване (11/2015 г.) и подписване на ДБФП (прогнозно
05/2016 г.) няма да има промяна в категорията на предприятието,
която ще е настъпила към момента на приключване на ДБФП. С
оглед на това обстоятелство, предприятието допустим кандидат
ли е по настоящата процедура?
Благодаря,
Подател: Марина Даскалова
Ел. поща: daskalova.m@cibolabg.com

Следва да имате предвид, че разходите за информация и комуникация (вкл.
визуализация) са недопустими за финансиране по процедурата (т. 14.2 от Насоките за
кандидатстване по процедурата) и не следва да бъдат включвани в бюджета на проекта.
Въпреки това, бенефициентите следва да финансират със собствени средства разходите
за информация и комуникация с оглед изпълнение на задълженията им по Регламент
1303/2013 относно мерките за комуникация и информация. Неспазването на правилата
за визуализация може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на
извършените по проекта разходи.

В случай че в категорията/статуса на одобрен кандидат преди сключване на договор за
безвъзмездна финансова помощ (БФП) настъпи промяна и в резултат на промяната
предприятието промени своята категория съгласно чл. 3-4 от Закона за малките и
средните предприятия, то това обстоятелство го прави недопустимо за сключване на
договор за БФП по настоящата процедура. В случай че подобна промяна не е налице,
предприятието е допустимо, при спазване на останалите критерии, изисквания и
условия по процедурата.
В този смисъл, кандидатът следва добре да прецени каква ще бъде неговата категория
преди сключване на договор за БФП.
Настъпила промяна в категорията на предприятието кандидат към момента на
приключване на договора за БФП не се отразява на неговата допустимост като
бенефициент по процедурата.
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25.09.2015 г.

Здравейте,
във връзка с критериите за техническа и финансова оценка по
процедура BG16RFOP002-2.001, критерий IV. Приоритизиране
на проекти,т 2. Регионално приоритизиране, моля да поясните в
случай, че проектът се изпълнява едновременно в северозападен
и в друг район за планиране ( активите по проекта се инсталират
на две и повече места) ще бъде ли изпълнено условието за
получаване на допълнителни точки по посочения критерий
Регионално приоритизиране.
С уважение,
Подател: Мария Христова
Ел. поща: mirahristova@gmail.com

Оценката на проектното предложение се извършва въз основа на критериите и
методологията за оценка (Приложение З към Насоките за кандидатстване), като
окончателно решение относно присъждането на точки по даден критерий за оценка ще
бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата необходима
информация относно проектното предложение. Допълнително, съгласно чл. 14, ал. 2 от
ПМС № 107/10.05.2014 г. не могат да се дават разяснения, които съдържат становище
относно качеството на конкретно проектно предложение.
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