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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 12.07.2016 г.
33.

04.07.2016 г.

Здравейте,
Моля да направите уточнение във връзка с посочения на стр. 37 от
Условията за
кандидатстване текст, съгласно който:
ВАЖНО: Разходите за придобиване на дълготрайни материални
активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения,
представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат
да надвишават 100 000 лв. по всеки индивидуален проект.

Съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура, посоченото от Вас
ограничение във връзка с разходите за придобиване на дълготрайни материални
активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, не се отнася за разходи за
придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес
процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи
(ДНА) – бюджетен ред № 27. Ограничението разходите за придобиване на
дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения,
представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) да не могат да надвишават
100 000 лв. по всеки индивидуален проект се отнася за сумата на заложените
разходи по бюджетни редове от № 19 до № 26 и от № 28 до № 35 вкл.

Моля да реферирате ограничението от 100 000 лв. кои бюджетни пера
засяга - обхваща ли стойността общо
напера от 19 до 34, т.е. всички включени в раздел II. РАЗХОДИ ЗА
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ и всички без 35 от раздел
III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
?
Благодаря предварително,

34.

04.07.2016 г.

Подател: Веселина Купенова
Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg
Здравейте,
Моля да поясните имат ли право две свързани юридически лица с
един и същ четирицифен код на икономическа дейност по КИД 2008
да кандидатстват с две отделни проектни предложения по
процедурата? Под свързан се има предвид, че едното притежава
повече от 50% от дяловете на другото.

В рамките на настоящата процедура проектно предложение може да подаде само едно
предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност. Под
свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 4-8 от Закона за
малките и средните предприятия. Под сходна дейност следва да се разбира дейност,
попадаща в същия клас (четирицифрен код) съгласно Класификация на
икономическите дейности - КИД-2008 (Приложение Р).

Благодаря предварително,
Подател: Веселина Купенова
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35.

04.07.2016 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg
Здравейте,
Във връзка с отворена за кандидатстване процедура по „Развитие на
управленския капацитет и растеж на МСП“ моля за отговор на
следните въпроси:
ние сме малко предприятие с код на икономическа дейност 16.29 Производство на други изделия от дървен материал,производство на
изделия от корк,слама и материали за плетене. Съгласно стр. 10 от
условията за кандидатстване сме допустим кандидат попадащи в
сектор C16, но според стр. 15 недопустими са предприятия, които
извършват основната си икономическа дейност в преработка и
маркетинг на горски продукти.
Въпросите ми са:
производството на изделия от дървен материал не е ли равносилно на
преработка на горски продукт? И с код 16.29, произвеждаме дървени
палети допустим кандидат ли сме по настоящата процедура.
Благодаря

36.

04.07.2016 г.

Подател: Надежда Алексиева
Ел. поща: etaana@abv.bg
Клиент на кантората има намерение да участва в процедура на
подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на
управленския капацитет и растеж на МСП“
Във връзка с горното, от наша страна се очаква да уведомим клиента,
дали отговаря на условията за кандидатстване по съответната
процедура.
Нашият клиент е модерна компания, която е специализирана в
разработването, производството на ишлеме (като поръчител) и
продажбата на високо ефективни хранителни добавки. Компанията
има сключени договори за съвместна работа с много чуждестранни
компании от фармацевтичната и хранително-вкусовата индустрия.
Принципът на работа на компанията, може да се класифицира в две
направления:

Разяснения от УО

За да бъде допустим кандидат по настоящата процедура едно предприятие, то следва
да отговаря на всички критерии за допустимост на кандидатите (описани в т.11.1 от
Условията за кандидатстване), както и да не попада сред недопустимите кандидати
(критериите за недопустимост са описани в т.11.2 от Условията за кандидатстване).
Само по себе си изпълнението на един критерий за допустимост, в описаната в
запитването хипотеза е изпълнен критерият кандидатите 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 20142020, не означава, че даденото предприятие е допустим кандидат, тъй като то трябва
да отговаря на всички останали критерии за допустимост и недопустимост на
кандидатите по процедурата.
Съгласно т.11.2 от Условията за кандидатстване, с цел избягване на припокриването
на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, част от
дейностите, попадащи в код С16.29 са недопустими за финансиране по настоящата
процедура, а именно:
- производството на дърва за горене или пелети, получени от пресована дървесина
или заместители;
- производството на изделия от корк, слама и материали за плетене.
В допълнение, моля вижте разяснението на УО по Въпрос №15.
Критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, за да бъдат допустими за
финансиране в рамките на настоящата процедурата, са посочени в т. 11.1 от
Условията за кандидатстване. Едно от изискванията е те 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“
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чиста поръчка за изработка – компанията изготвя проект на
съответен продукт (състав, съотношение на съставките,
доказване на физиологичен ефект и др.), след което възлага
на трето лице (изпълнител) да изработи продукта по
предоставения проект;
 изработка с материали на компанията – освен, че компанията
изготвя проект на продукта, също осигурява активните
субстанции и материали и ги предвестява на третото лице за
обработка, преработка и изработка.
Въпросът ни е, Управляващият орган по какъв начин третира едно
такова предприятие, предлагащо продукти, произведени по поръчка
(без значение дали е произведен продуктът с или без материали на
поръчващия) – като производител или като обикновен спекулативен
търговец?
Благодаря предварително за отговора.
Подател: Венчо Жилков
Ел. поща: fidem2000@gmail.com

Разяснения от УО
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, кандидатите следва да
представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на
основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически
институт (въз основа на данни за 2015 г.) и ако в него е посочено, че основната
дейност на предприятието е свързанa с внос и търговия на стоки (сектор G), то тогава
то се явява недопустим кандидат по процедурата.
Допълнително, УО не тълкува предприятията като принадлежащи към даден сектор
на икономическа дейност. Кодът на основната икономическа дейност се определя на
база данните, които самото предприятие подава към НСИ и същият се вписва в
горепосоченото Удостоверение за код на основна икономическа дейност.

37.

04.07.2016 г.

Здравейте,
В контекста на оповестената за прием на проекти процедура

За целите на настоящата процедура, за да се счита за изпълнена успешно Дейност
„Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в
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Разяснения от УО

„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, се обръщам
към Вас за разяснение със следните два въпроса:
<!--[if !supportLists]-->1. 1. <!--[endif]-->Всяко първично публично
предлагане се осъществява чрез увеличение на капитала на емитента
чрез издаването на нови акции. Тези нови акции са обикновено от
същия клас и дават еднакви права като съществуващите акции от
капитала на емитента. В тази връзка след успешно публично
предлагане новите акции се присъединяват към вече съществуващата
емисия на стари акции. От изискването описано на стр. 26 от
Условията за кандидатстване, а именно„…за целите на настоящата
процедура, за да се счита за изпълнена успешно Дейност
„Представяне пред потенциални инвеститори и участие на
капиталовите пазари в страната и чужбина“ към датата на
приключването на емисията следва минимум 25% от акциите,
реализирани в емисията …“ не става ясно дали минимумът от 25%,
който следва да не бъде собственост на бенефициента (емитента) или
на свързани с него предприятия, касае само новите акции или
цялата емисия от обикновени акции (нови + съществуващи). Моля,
пояснете.
<!--[if !supportLists]-->2. 2. <!--[endif]-->С оглед на факта, че
разходите за ползване на система за управление като SaaS са
допустими за финансиране, молим за Вашето разяснение, как трябва
да бъдат осчетоводявани разходите – като разходи за външна услуга
(предвид факта, че SaaS е услуга) или като разходи за придобиване на
ДНА? Задаваме настоящия въпрос в контекста на пояснението дадено
в Условията за кандидатстване записани на стр. 26 от Условията за
кандидатстване, а именно: „17 Saas (Software as a service) е модел на
доставка на софтуер, при който софтуерът и асоциираните данни
са хоствани централно (напр. в облак) и са достъпни за
потребителите, чрез клиентска програма, обикновено с използване
на уеб браузър през интернет“, което разяснение навява на мисълта
че става въпрос за придобиване на ДНА („доставка“, „софтуер“)
Предварително благодаря за отговорите!

страната и чужбина“ към датата на приключването на емисията следва минимум 25%
от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на бенефициента или
закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла
на Търговския закон. Посоченото ограничение от 25 % касае само новите акции.
Следва да имате предвид, че по настоящата процедура се подкрепя единствено
първично (Съгласно Чл. 5, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа)
публично предлагане на дялови ценни книжа (акции в дружества).
Разходите за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга SaaS (Software as a service), видно и от записа на самия разход, следва да се
разглеждат като разходи за услуги. При този вид дейност/разход, бенефициентът
наема за определен период от време ИКТ базирания софтуер чрез клиентска
програма, в резултат на което обаче не го придобива.
Допълнително, задължително условие за този вид услуги е те да включват само
допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес
процесите в предприятията.
Следва да имате предвид, че горепосочените разходи са допустими само за периода
на изпълнение на проекта, който за настоящата процедура е до 18 месеца, но във
връзка с гарантиране устойчивост на резултатите от изпълнението, бенефициентът
се задължава да подсигури правото да ползва SaaS услугата за период от
минимум 3 (три) години след приключването на проекта. Запазването на правото
на ползване на SaaS услугата за период от минимум 3 години след приключването на
проекта е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани
с изпълнението на проекта, като в случай че това изискване не е спазено,
бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган
средства със съответната законова лихва.

С уважение,
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Разяснения от УО

Подател: Росица Кирилова
Ел. поща: rosi_kirilova85@abv.bg
Здравейте,
Моля, да дадете пояснение, за допустимите разходи, свързани с
реинженеринг на процесите в предприятието:
От описанието на процеса „реинженеринг” и допустимите за него
разходи, не става ясно допустимо ли е закупуването на ДМА,
вследствие на извършения реинженеринг, за подобряване на
производствения процес. Ако отговорът е „да“, съответният актив
трябва ли да бъде планиран, описан и обоснован в проекта и неговите
приложения?

Допустимите разходи по настоящата процедура включват разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни
приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА),
допринасящи за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията
като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.
Следва да имате предвид, че Бюджетът (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) трябва
да отразява допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на проекта, като
не е допустимо финансирането на разходи, които не са включени в бюджета на
проектното предложение на етап кандидатстване.

Благодаря предварително!

39.

04.07.2016 г.

Подател: Надя Пеева
Ел. поща: nadya.peeva@abv.bg
Здравейте!
Имам следните въпроси във връзка с текст от Условията за
кандидатстване по BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския
капацитет
и
растеж
на
МСП“.
Текстът е следният: В случаите на закупуване на компютърно
оборудване/сървъри те трябва да са необходими за употребата на
специализирания софтуер, допринасящ за въвеждане и/или
спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите
сертифицирана/и система/и за управление (стр. 29 от Условията за
кандидатстване).
Според този текст закупуването на компютърно оборудване
(компютри/сървъри) е допустимо само в случай, че то бива
използвано във връзка с работата на определен специализиран
софтуер, който да допринася за съответствието на дадена система за
управление
с
изискванията
на
определен
стандарт.
Точка 1.3 от допустимите дейности обаче гласи: Дейности за

−

Допустимите дейности по настоящата процедура, описани в т.13.1 от Условията
за кандидатстване, включват дейности за инвестиции в:
o ново оборудване, допринасящо за въвеждане и/или спазване на
съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и
за управление
и/или
o специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждане и/или
спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите
сертифицирана/и система/и за управление.
В зависимост от спецификите на дейността на предприятието-кандидат, нуждите
му и въвежданата система за управление, кандидатите сами избират дали да
включат в проектното си предложение дейности за инвестиции в ново оборудване
и/или дейности за инвестиции в специализирани софтуерни приложения, като
условие за допустимостта на тези дейности е инвестициите да допринасят за
въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите
сертифицирана/и система/и за управление. Допустимо е да бъдат включени
дейности за инвестиции в ново оборудване или инвестиции в специализирани
софтуерни приложения, както и комбинация от двете, като е задължително
инвестициите да допринасят за въвеждане и/или спазване на съответствието с
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инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни
приложения, допринасящи за въвеждане и/или спазване на
съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и
система/и
за
управление.
Въпросите

ми

в

тази

връзка

са:

- Допустимо ли е закупуването само на хардуерно оборудване без
софтуер, което да допринесе за съответствието на дадена система
за управление с изискванията на определен стандарт?
- Ако е допустимо закупуването само на хардуерно оборудване и
то е например сървърна система, то задължително ли е тя да е
обвързана с работата на даден специализиран софтуер, за да е
допустима?
Благодаря предварително!
Лека работа,

40.

04.07.2016 г.

изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление, която
се подкрепя по проекта.
−

Задължително условие за допустимостта на дейностите за инвестиции в ново
оборудване е те да допринасят за въвеждане и/или спазване на съответствието с
изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление. В
случай, че инвестицията в ново оборудване се отнася до закупуването на
компютърно оборудване/сървъри, то съгласно т. 13.2 от Условията за
кандидатстване, те са допустими, ако са необходими за употребата на даден
специализиран софтуер, допринасящ за въвеждането и/или спазването на
съответствието с изискванията на въведената/ите сертифициран/и система/и за
управление. Следва да имате предвид, че комбинацията от подобна инвестиция –
в ново компютърно оборудване/сървъри и в специализирано/и софтуерно/и
приложение/е следва да бъде обоснована във Формуляра за кандидатстване, като
допринасяща за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на
въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление, която се подкрепя по
проекта.

Подател: Tania Peneva
Ел. поща: TPeneva@nemetschek.bg

Следва да имате предвид, че съгласно т.13.2 от Условията за кандидатстване
закупуването на общо компютърно оборудване и софтуер за административни нужди
на кандидата е недопустимо по настоящата процедура

Здравейте,

Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове (Приложение В) следва да бъде подписана с
КЕП от всички лица, които са посочени в чл. 40 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки /приет с ПМС № 73 от 5.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 28
от 8.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ и са изчерпателно изброени в т.11.2, 1) от
Условия за кандидатстване, след което Декларацията трябва да бъде прикачена в
ИСУН 2020.
По настоящата процедура всички прикачени файлове/документи (вкл. Декларация по
чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове) трябва да се подписват с квалифициран електронен подпис
на локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в един документ.
Документи, подписани на хартиен носител, сканирани и прикачени в ИСУН 2020 без
електронен подпис, няма да бъдат разглеждани от Оценителната комисия.

Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура на
подбор
на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския
капацитет и
растеж на МСП“, моля да дадете разяснение на следния въпрос:
В случай, че Приложение В - Декларация по чл. 25, ал. 2 от
ЗУСЕСИФ, е необходимо да се попълни от няколко лица (членове на
управителен съвет/ надзорен съвет/ съвет на директорите и др.), то
всяко от лицата ли трябва да я подпише с КЕП с attached signature
или е достатъчно да я подпишат на хартиен екземпляр, който да бъде
сканиран и подписн с КЕП от официален представител на кандидата?
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Предварително благодаря,
Подател: Severina - Bullbrokers
Ел. поща: severina@bullbrokers-bg.com
41.

04.07.2016 г.

Здравейте!
Имам следните въпроси във връзка с Формуляра за кандидатстване в
ИСУН по BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет
и растеж на МСП“.
1) По какъв начин трябва да се подпишат с КЕП прикачените към
формуляра документи - с attached или detached signature?
2) Ако документът е например декларация, то тя трябва ли да бъде
подписана първо на хартия и подпечатана, след това да се сканира и
така да се подпише електронно или се подписва електронно
попълнената декларация но без мокър подпис и печат?
3) Има ли изискване в какъв формат да са електронно подписаните
документи (word, excel, pdf, jpg и тн.)?
4) Документите, които са копия (сертификати, отчети и т.н.) трябва
ли да имат печат Вярно с оригинала и подпис на всяка страница
преди сканирането и електронното подписване с КЕП или не е
необходимо?

Разяснения от УО
В допълнение, моля, запознайте се с Приложение А „Указания за попълване на
електронен Формуляр за кандидатстване“, където всички необходими действия във
връзка с попълването на Формуляра за кандидатстване, подписването и прикачването
в системата на приложените документи, подаването на проектното предложение в
системата ИСУН 2020 са детайлно описани.
Също така, моля, вижте разясненията на УО по Въпрос №20.
1) Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 20 и Въпрос № 40.
2) Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 40. В допълнение, следва
имате предвид, че образците на Декларации по процедурата не съдържат
полета за поставяне на дата и полагане на саморъчен подпис. Изключение е
налице само по отношение на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл.
4 от Закона за малките и средите предприятия (Приложение Д към Условията
за кандидатстване), чиито образец съдържа полета дата и подпис, но
указанието за нейното подаване е същата да бъде подписана с КЕП и
прикачена в ИСУН (т. 24 от Условията за кандидатстване).
3) Условията за кандидатстване не съдържат изискване за формата на файла на
придружителните документи преди те да бъдат подписани с КЕП. . След като
бъде извършена тази процедура, файлът следва да е с разширение „p7m”,
„.p7s” или друго подобно в зависимост от използвания софтуер, като всички
прикачени файлове следва да бъдат с attached КЕП. Единствено Формулярът
за кандидатстване следва да бъде подписан с dettached КЕП. За всички
документи, за които в т. 24 от Условията за кандидатстване е указано, че
следва да бъдат попълнени по образец и прикачени в ИСУН, кандидатите не
следва да променят електронния формат на образците, така както същите
публикувани към Условията за кандидатстване по процедурата.

4) Условията за кандидатстване не съдържат изискване подписаните с КЕП
документи да съдържат печат „Вярно с оригинала“.

Благодаря предварително!
Лека работа

42.

04.07.2016 г.

Подател: Tania Peneva
Ел. поща: TPeneva@nemetschek.bg
Здравейте,

Единствените документи, за които в Условията за кандидатстване изрично е
посочено, че не може да бъдат допълнително изисквани от кандидатите и проектното
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Във връзка с обявените условия за кандидатстване по процедура
BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж
на МСП“ моля, да разясните следния текст от стр. 54 на условията за
кандидатстване:

предложение ще бъде отхвърлено, тъй като допълнителното им представяне ще
доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на
принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ, са Бизнес планът (Приложение С) и
Техническата спецификация (Приложение Е).
Подобно ограничение не е приложимо по отношение на офертите и/или
извлеченията от каталози на производител/ доставчик и/или проучване в интернет,
които кандидатите трябва да приложат за всяка отделна инвестиция в активи – ДМА
и ДНА, като при изписването на стр.54 на документите, които могат да бъдат
изисквани допълнително от Оценителната комисия, е допусната техническа грешка.
В заключение, при установена липса и/или друга нередовност по отношение на
документите по буква и/ - „Оферта и/или извлечение от каталог на производител/
доставчик и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи – ДМА
и ДНА, с предложена цена от производителя/доставчика“, същите могат да бъдат
допълнително изискани от страна на Оценителната комисия.

"В случай че при проверката на документите по букви а/, от в/ до ж/
и й/ до о/ бъде установена липса на документи и/или друга
нередовност, Оценителната комисия ще изпраща до кандидатите
уведомление за установените нередовности." Това означава ли, че
относно документ и/Оферта и/или извлечение от каталог на
производител/ доставчик и/или проучване в интернет за всяка
отделна инвестиция в активи – ДМА и ДНА, с предложена цена от
производителя/доставчика (ако е приложимо) – подписан с КЕП от
лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице и
прикачен в ИСУН 2020 Оценителната комисия няма да изпраща до
кандидатите уведомление за установени нередовности и няма да
може да бъде представен допълнително в отговор на поставено
искане от Оценителната комисия?
Благодаря за отговора,
Поздрави,

43.

05.07.2016 г.

Подател: Росица Кирилова
Ел. поща: rosi_kirilova85@abv.bg
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на
управленския капацитет и растеж на МСП“ и желанието ни да
кандидатстваме , имаме нужда от пояснение ...
В отговор на Въпрос 1 / 17.06.2016 г.
- цитирам : 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?
отговаряте : Малко предприятие съгласно Закона за малките и
средни предприятия, което има седалище или клон със седалище

Моля, обърнете внимание, че Въпрос №1 съответно и публикуваните разяснения по
него касаят допустимостта на кандидат, чиято категория е малко предприятие, а не
микропредприятие.Съгласно т.11.2 от Условията за кандидатстване недопустими
кандидати по настоящата процедура са: микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от
Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със
седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1 „Описание
на общите условия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони в Република България.
Т.е. за да бъде недопустимо да кандидатства едно предприятие по горепосочения
критерий следва да са налице кумулативно/едновременно изпълнение и на трите
обстоятелства – да е микропредприятие, седалището или клонът да е със седалище на
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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.

територията на селска община и заявените за подпомагане по проекта дейности да се
осъществяват на територията на селските райони.
Цитираното ограничение не е приложимо по отношение на кандидати, които са
малки предприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски
район и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони.

В същото време в 11.2. Критерии за недопустимост /от Условията
за кандидатстване / е записано :
.......
- 3/ 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:
• микро предприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките
и средните предприятия, които имат седалище или клон със
седалище
на
територията
на
селски
район,
съгласно определението в т. 8.1 „Описание на общите условия“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които
ще се осъществяват в община на територията на селските
райони в Република България. Списък на селските райони е даден
в Приложение Й към Условията за кандидатстване.
Моля , пояснете !!
Лек ден !
Подател: Красимир Кочос
Ел. поща: kkochos@abv.bg
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