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Дата на разясненията от УО: 13.07.2016 г. 

44. 06.07.2016 г.  

Здравейте, 

 

Имам следният въпрос по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие 

на управленския капацитет и растеж на МСП“: 

 

Във вторият шиийт на бизнес плана в таблицата за средносписъчния 

състав е посочен само код 1000 от отчета за разходите за труд. До 

този момент във всички процедури при определяне вида на 

предприятието (микро, малко или средно) за определяне на 

средносписъчния състав са взимани три кода (1000, 1400 и 1600).В 

настоящата процедура как ще се подхожда, само по код 1000 ли ще се 

оценява параметърът "средно списъчен състав" или в бизнес плана се 

има нещо друго предвид? 

 

Благодаря! 

 

 

Подател: Пламен Горанов 

Ел. поща: plamen.goranov@gmail.com 

Данните, които кандидатите следва да попълнят в Бизнес плана (Приложение С), 

включително и данните по код 1000 от Отчета за заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд за 2013, 2014 и 2015 г., ще бъдат използвани при 

пресмятането на част от критериите за техническа и финансова оценка на проектните 

предложения, които са детайлно разписани в Приложение Ж „Критерии  и 

методология  за оценка на проектните предложения“. 

Допустими кандидати по настоящата процедура са предприятия, които отговарят на 

изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и 

средни предприятия (ЗМСП). С оглед определяне категорията на предприятието, 

кандидатите попълват Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП 

(Приложение Д към Условията за кандидатстване), като източник на проверка при 

определяне на допустимостта на кандидатите (дали отговарят на изискванията за 

микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП) служат данните от 

Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д), а не 

данните от Бизнес плана (Приложение С). 

Следва да имате предвид, че за целите на определяне на категорията на 

предприятието се използват данните за средносписъчен брой на персонала съгласно 

чл. 4в от ЗМСП. За улеснение на кандидатите към Условията за кандидатстване по 

процедурата са публикувани Указания за попълване на Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, в които е посочено, че: “при изчисляване на 

средносписъчния брой на персонала …за всяко предприятие към средносписъчния 

брой на персонала без лицата, които са по майчинство (код 1001)“ се прибавят „наети 

лица по договори за управление и контрол (код 1400) и работещи собственици (код 

1600)“. 

45. 06.07.2016 г. Здравейте, 

 

имам следните въпроси: 

 

1. Коя година се използва за базова година и как се изчисляват 

произведените количества за година N в бизнес плана? 

1. При изчисляването на критерий II.3. Изменение на средните генерирани 

приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, II. 4. Нарастване на 

нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта и II. 5. Нарастване 

на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на 

проекта се използват прогнозните данни и данните от 2015 г. 

В Таблица 5 от Бизнес плана (Приложение С), кандидатите следва да 
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2. Изчисляването на претеглените коефициенти в критериите за 

техническа и финансова оценка е само сбор от изчислените по 

съответните формули коефициентите за 2013, 2014 и 2015 г. с 

относителните им тежести или е средно аритметична стойност, т.е. 

този сбор се дели на три? 

 

3. Възможно ли е да е допусната грешка в скалата за оценка на 

претегления коефициент на приходите от износ в критериите за 

техническа и финансова оценка, т. к. ако не са реализирани приходи 

от износ се оценява с 0 точки, а приходи от износ над 70% се 

оценяват с 1 т.? 

 

Предварително благодаря. 

 

 

Подател: Диана Бачийска 

Ел. поща: d_bachiyska@abv.bg 

попълнят прогнозните данни за основните продукти/услуги, които формират 

нетните приходи от продажби на предприятието като използвате постоянни 

цени без да отчитате инфлация през годините. При попълване на таблицата 

следва да се има предвид, че N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни години, при 

които N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта. За 

целите на бизнес плана N, N+1, N+2 и N+3 се приемат за финансови години. 

2. Показателите по Критерий I.1 Претеглен коефициент на приходите от износ 

(2013 г., 2014 г. и 2015 г.), I.2.Претеглен коефициент на ефективност на 

разходите (2013 г., 2014 г. и 2015 г.), I.3.Претеглен коефициент на 

рентабилност на активите (2013 г., 2014 г. и 2015 г.), I.4.Претеглена брутна 

добавена стойност (2013 г., 2014 г. и 2015 г.), I.5. Коефициент на текуща 

ликвидност (2013, 2014 и 2015 г.) и I.6. Коефициент на дългосрочна 

задлъжнялост на кандидата за предходните три финансови години (2013, 

2014 и 2015 г.) се изчисляват като претеглен сбор от показателите за всяка 

една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по 

години: 2013 г. -20%, 2014 г. – 30% и 2015 г. – 50%. 

3. Скалата за оценка по критерий I.1 Претеглен коефициент на приходите от 

износ (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) е коректна. Поради целта на настоящата 

процедура и характера на допустимите дейности, по част от финансово-

икономическите критерии най-голям брой точки получават не предприятията 

с най-високи показатели, а тези, които са в средния диапазон и имат 

потенциал за значителен ръст в износа на своята продукция, вследствие от 

подкрепата по процедурата, което от своя страна ще доведе до оптимална 

добавена стойност от реализираните по схемата интервенции. В тази връзка 

предприятията, които не са реализирали износ, не получават точки по този 

критерии. 

В допълнение, моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 18, т.2. 

46. 06.07.2016 г. Уважаеми Управляващ орган,  

 

Настоящите въпроси са свързани с допустимостта на кандидатите по 

процедурата BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския 

капацитет и растеж на МСП“.  

1. В случай, че кандидат по процедурата първоначално, въз основа на 

1. За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в 

допустимите по процедурата  сектори, 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. 

2. Проверка за допустимост на кандидатите по отношение на кодовете на 
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данните за 2015 г., има основен код на икономическа дейност в 

недопустим по настоящата процедура сектор (например „търговия” 

или „строителство”), направи постъпки за неговата смяна и получи 

Удостоверение с основен код на икономическа дейност в допустим 

по настоящата процедура сектор, ще се счита ли за допустим 

кандидата?  

2. Проверката за допустимост на кандидатите по отношение на 

кодовете на икономическа дейност единствено въз основа на 

удостоверенията, издадени от Националния статистически институт, 

ли ще бъде извършвана?  

 

Предварително благодаря,  

 

 

Подател: Екатерина Славчева 

Ел. поща: katriana_913@abv.bg 

икономическа дейност се прави на база посочената информация в 
Удостоверението за код на основната икономическа дейност, издадено от 

Националния статистически институт въз основа на данни за 2015 г. . 

47. 06.07.2016 г.  

Предвид липсата на конкретни изисквания относно собствеността на 

търговските дружества, 

моля да потвърдите, че търговски дружества с едноличен собственик 

на капитала държавата, респ. община са допустими кандидати по 

процедура BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на управленския 

капацитет и растеж на МСП“ 

 

Благодаря 

 

 

Подател: Тихомира Трифонова 

Ел. поща: com_isid@europe.bg 

Допустимостта на кандидатите по процедурата е подробно разписана в т. 11 от 

Условията за кандидатстване, като едно от тях е те да отговарят на изискванията за 

микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни 

предприятия (ЗМСП). 

Съгласно чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), едно 

предприятие не може да се смята за малко и средно предприятие, ако 25 на сто 

или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се 

контролират пряко или непряко, заедно или поотделно, от един или повече 

държавни органи или други органи на местното самоуправление. В случай че 

посоченото от Вас предприятие е 100 % държавна или общинска собственост и в тази 

връзка не попада в изключението по чл. 4, ал. 4, т. 6 от ЗМСП, същото ще се счита за 

голямо предприятие, което е извън обхвата на подкрепа по настоящата процедура и 

тези предприятия са недопустими кандидати. 

Съгласно чл. 4, ал. 4, т. 6 от ЗМСП едно предприятие се смята за независимо и в 

случаите, когато негови предприятия партньори са общини с брой на жителите под 

5000 души и с годишен бюджет, който не превишава 19 000 000 лв. Предприятия 

партньори са предприятията, които не са свързани предприятия по смисъла на ал. 5 и 

между които съществува следното отношение: едно от предприятията притежава 

самостоятелно или заедно с едно или повече свързани предприятия от 25 до 50 на сто 

от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго предприятие (чл. 4, 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ 

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

УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“ 

 
 

4 
 

№ Дата на 

получаване 

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

ал. 3 от ЗМСП ). 

48. 06.07.2016 г. Здравейте, 

 

Във връзка с обявената Процедура на подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж 

на МСП“ имам следния въпрос: 

Допустимите услуги и разходи за тях включват "услуги за 

реинженеринг на процеси в предприятията", съгласно даденото 

определение и примерно съдържание на реинженеринга. Дадени са 

следните указания в т. 5 на стр. 23: 

.... 

Реинженерингът следва да бъде извършен от външна и несвързана с 

(съгласно разпоредбите на ЗМСП) предприятието-бенефициент 

организация, като задължителен краен резултат от дейността е 

получаването на документ (издаден от организацията, извършила 

реинженеринга) в рамките на срока за изпълнение на проекта, 

удостоверяващ изпълнението на предписанията от извършения 

реинженеринг на процесите. 

.... 

Въпросът е: 

Къде е определен видът на предвидения за получаване документ като 

резултат от реинженеринга или, ако видът му не е определен - какво 

трябва да съдържа или от кого се определя неговия вид и 

съдържание? 

 

Благодаря предварително! 

 

С уважение: 

 

Подател: Емил Петров 

Ел. поща: consult@qac-bg.com 

В Условията за кандидатстване по настоящата процедура не са поставени конкретни 

изисквания какъв да бъде видът на документа, който е задължителен краен резултат 

от дейностите по реинженеринг. Съгласно Условията за кандидатстване документът 

трябва да отговаря на следните изисквания: 

-  Да бъде издаден от организацията, извършила реинженеринга (външна и несвързана 

съгласно разпоредбите на ЗМСП с предприятието-бенефициент организация); 

- Да бъде издаден в рамките на срока за изпълнение на проекта. Ако в срока на 

изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца) не бъде получен съответният 

документ, извършените разходи за въвеждането, инвестициите и удостоверяването, 

няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му от 

Управляващия орган по настоящата процедура средства със съответната законова 

лихва; 

- Да удостоверява изпълнението на предписанията от извършения реинженеринг на 

процесите в предприятието. 

Поради това, че реинженерингът представлява фундаментално преосмисляне и пълно 

препроектиране на бизнес процесите, които са различни за всяко отделно 

предприятие и отразяват спецификата на неговата дейност, то и съдържанието на 

документа, който следва да удостовери изпълнението на дадените предписания като 

резултат от услугите по реинженеринг също не може да бъде предварително 

определено в Условията за кандидатстване. 

 


