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Здравейте,
Определяме свързаността на фирмата ни и искаме да знаем дали следва да
декларираме свързаност с фирми имащи различни собственици, но един и
същ управител. Как определяте наличието на решаващо влияние в дадено
дружество? На база на документи публикувани в Търговския регистър или
съгласно друг документ?
Благодарим за разяснението!
Подател: Цвета Митева
Ел. поща: office.service.agency@gmail.com

Наличие на свързаност между две фирми би била налице, ако са приложими
хипотезите, описани в чл. 4 от ЗМСП, които включват и посоченото в
запитването упражняване на решаващо влияние чрез физическо лице (чл. 4, ал.
8).
В една от хипотезите, посочени в чл. 4, ал. 5 във връзка с ал. 8 от ЗМСП,едното
предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото
предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза в устава,
учредителен договор или друг учредителен акт (или обратно – другото
предприятие има право да упражнява такова решаващо влияние върху първото
предприятие). Наличието на един и същ управител в две предприятия не е
достатъчно условие, за да бъдат същите определени като свързани. Преди
сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
Управляващият орган ще извършва документална проверка на декларираната
от одобрените кандидати/партньори на етап кандидатстване категория на
микро, малко или средно предприятие, посредством представена Декларация за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
За документална проверка на декларираната категория предприятие при
сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
одобрените кандидати/партньори следва да представят:
1/ Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение Д),
оригинал или копие, заверено от кандидата/партньора (не се изисква за
независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСП). Документът
се изисква за последните две приключени финансови години.
2/ Следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за
периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия:
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- Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни
акции;
- Дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност,
едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт),
събирателните дружества и командитните дружества;
- Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества с
акции;
- Устав - приложимо за сдруженията;
- Справка за разпределение капитала на дружеството – приложимо за
акционерните дружества.
Посочените документи се представят като копие, заверено от
кандидата/партньора, в случай че не са оповестени в Търговския регистър. В
случай че при проверката на гореизброените документи бъде установена липса
на документи и/или друга нередовност и същите са оповестени в Търговския
регистър, документите няма да бъдат изисквани като това обстоятелство ще се
проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския
регистър.
Следва да имате предвид, че ако бъде установена погрешно декларирана
категория, довела до одобрение на интензитет на безвъзмездната финансова
помощ по-висок от максимално допустимия за установената категория преди
сключване на договора и/или до неправилно класиране, ще бъде издадено
Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
съответния кандидат.

35.

04.01.2018

Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOPO002-3.004 „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ в
Приложение Е Одит за ресурсна ефективност стр. 6 под таблица 1
Таблица 1

Както е посочено и в отговор 22 в случаите, когато измерителната единица на
код по ПРОДПРОМ е в хиляди лева (съответно с такава измерителна единица
са попълнени и продуктите под този код в Справката за производството и
продажбите на промишлени продукти) кандидатите следва да попълнят таблица
1 на Одита за ресурсна ефективност в размерност, която съответства на
спецификата на продукта/предоставяната услуга, а не във финансово
изражение. В тези конкретни случаи няма да се търси съответствие между
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ПРОДУКТ/УСЛУГА
№
1

НАИМЕНОВАНИЕ
2
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ОБЩО
ПРОИЗВЕДЕНО
РАЗМЕ
КОЛИЧЕСТВО
РНОСТ
ЗА 2016
3

1.Продукт
2
1:Плакати

Брой

Продукт 2:Брошури и
2. 3
дипляни

Брой

3.Продукт
5
3:Календари

Брой

4
210
1 564 721

25 300
4.Продукт 4:Тефтери
Брой
5 230
е записано „ВАЖНО: За всеки произведен продукт/предоставена услуга в Табл.
1 се вписва размерността (брой, тон, куб. м, и т. н.) и количество за 2016 г.
Кандидатът следва да добави допълнителни редове за толкова на брой
продукти, колкото са му необходими. Посоченото количество общо
произведена продукция за всеки отделен продукт/услуга (колона 4) следва да
съответства на това, декларирано в Справката за производството и продажбите
на промишлени продукти за 2016 г ., подадена към НСИ.“ По същия начин
отговаряте и на въпрос 22 от 19.12.2017 г.
Както обаче е засегнато и във въпрос 22 при предприятията с КИД 18.12 в
Справката за производството и продажбите на промишлени продукти изглежда
по следния начин:

количеството, посочено в Таблица 1 на Одита и това, декларирано в Справката
за производството и продажбите на промишлени продукти, защото става въпрос
за различни мерни единици. Съответно по отношение на този вид
продукти/услуги критерият от раздел II, т. 3 от Становището по одита за
ресурсна ефективност (Приложение Е-1) в частта, касаеща количеството на
продуктите ще се счита за неприложимо. Това, което ще се проверява по
посочения критерий в този случай е наличието на съответствие между
продуктите в Справката и тези, посочени в таблица 1 на Одита за ресурсна
ефективност. Уточнението, направено в отговор 22, че общото произведено
количество продукция, което следва да бъде попълнено в колона 4 на таблица 1
на Одита за ресурсна ефективност следва да съответства на количеството
произведени продукти/предоставени услуги за 2016 г. в размерността, посочена
в колона 3 е коректно, но е допусната техническа неточност като е посочено, че
това е колона 3 от справката, а следва да се разбира колона 3 от таблица 1 на
одита за ресурсна ефективност.
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В таблица 1 по зададения пример размерността няма как да е в хил. лева, а в
Справката за производството и продажбите на промишлени продукти за
предприятия с КИД 18.12 размерността е в хил. лв. съгласно публикувана със
заповед РД 05-926/01.11.2016 г. на НСИ Номенклатурата на промишлените
продукти за 2016 г. в брой 91 на Държавен вестник от 18.11.2016 г. Формата на
таблицата от Справката за производството и продажбите на промишлени
продукти не позволява попълване на колони 1, 2, 5 и 7, в който се отбелязва
количество, когато измервателната единица е в хил. лв., т.е. за КИД 18.12 не
бихме могли да попълним количества в справката. Моля разяснете в този
случай как да удостоверим, че в таблица 1 от одита за ресурсна ефективност
посоченото количество общо произведена продукция за всеки отделен
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продукт/услуга (колона 4) съответства на сумите в хил. лв., декларирани в
Справката за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016
г., подадена към НСИ?

36.
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Подател:Цвета Миленова
Ел. поща: milenova@elana.net
Уважаеми Госпожи и Господа,
Във връзка с участието в процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за
пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на
ресурсите“ възникна следното обстоятелство.

Разяснението по този въпрос е публикувано под номер 23 от дата 22.12.2017 г.

Фирмата изпълнява дейности, които напълно отговарят на проекта, с който
ще се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ. В същото време още
от създаването й е записан код по Класификацията на икономическите
дейности – КИД 2008, който е различен от кодовете допустими по тази
процедура. Това обстоятелство ще бъде променено чрез подаването на
съответната информация в НСИ за 2017 г. Във тази връзка възникна следният
въпрос.
Необходимо ли е да се търси корекция на КИД и за предходните години или е
достатъчна направената промяна за 2017 г. ?

37.
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Подател: Борислав Тафраджийски
Ел. поща: borislav@club2000.org
Здравейте,
Въпросът ми по настоящата процедура е: Допустим ли е кандидат с КИД 20.53
- производство на етерични масла, като част от групата С 20 Производство на
химични продукти. КИД 20.53 не е споменат никъде в Условията за
кандидатстване като недопустим.
Подател: П. Димова
Ел. поща: pasha.1977@abv.bg

За да прецените доколко кандидат с код по КИД 20.53 е допустим по
процедурата следва да имате предвид, че съгласно Условията за кандидатстване
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/партньори, които са:
• микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или
маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти
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извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност
(Приложение Л), или с производството на памук, 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 е даден в Приложение М към Условията за
кандидатстване.
• малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и
средните 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 Л), 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.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 2, пар. 11 от Регламент (ЕС) №
651/2014 „селскостопански продукт“ означава продукти, изброени в
приложение I към Договора, с изключение на продукти на рибарството и
аквакултурите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.

38.

05.01.2018

Запознавайки се с изискванията към проектите, бих искала да попитам с оглед
особености в дейността ни, дали е възможно да кандидатстваме за обработка
на храни и напитки по проект BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
Написано, е че Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност
на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи. С оглед
на това, че ЕК е предприела нова инициатива „Да се намали обема на
хранителните отпадъци, да спестим пари и да допринесем за опазването на
околната среда.“, ние предлагаме технология, непозната до момента в
България, но доказана в много Европейски държави, за увеличаване срокът на

От въпроса Ви не става ясно с каква дейност се занимава точно Вашето
предприятие. Независимо от това бихме искали да Ви обърнем внимание на
следното:
В Условията за кандидатстване (т.11.2.) по процедурата е посочено, че са
недопустими за подкрепа предприятия, кандидатстващи за финансиране на
дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение Н) попадат в Сектор С - код
на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11
„Производство на напитки”, както следва:
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годност на храните и напитките. Тази технология освен, че се спестяват
ресурси, като енергия и суровини е много щадяща за околната среда. Когато
храните и напитките имат по-дълъг срок на годност, това позволява на
предприятията да използват ефективно техните ресурси.
Можем ли да кандидатстваме по Елемент А „Внедряване“ (задължителен)
1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на
производствените процеси и намаляване на използваните суровини,
използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните
отпадъци в съществуващо производство.
или
2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на
отпадъци в съществуващо производство.
Другият ми въпрос, ако дейността ни е подходяща по критериите на проекта,
каква е максимално възможната сума за подкрепа и какъв е процента на
безвъзмездна помощ?

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти,
без готови ястия”;

Подател: Пепа Живкова
Ел. поща: pepa.natsaridu@aquabar.bg

- 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”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.
Извън тези кодове, които са изрично посочени в Условията за кандидатстване,
следва да се съобразите доколко кодът на икономическа дейност, който
развивате не попада в ограничението, посочено в т.11.2., точка 2 от Условията
за кандидатстване свързано с демаркацията между Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.
Цитираните от Вас дейности от елемент А са допустими за подпомагане по
процедурата при съобразяване с определени изисквания. Така например следва
да имате предвид, че в случай че кандидатът не е заявил дейности по проекта,
които да са свързани с намаляване на количеството използвани суровини при
производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта или
такива, насочени към ефективно управление на отпадъците съгласно
йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО
отпадъците при производството на единица продукция преди/след изпълнение
на проекта (критерий 3 от раздел II на критериите за техническа и финансова
оценка), проектното предложение подлежи на отхвърляне съгласно указанията
за оценка, посочени в Приложение К.
В тази връзка, ако в рамките на проекта планирате да внедрите единствено
технологията, която описвате в запитването си, а именно технология за
увеличаване срока на годност на храните и напитките и ако тази технология като
допълнителен ефект не води до подобряване на ресурсната ефективност при
производството на единица продукция (съгласно критерия цитиран по-горе),
то проектът Ви би се считал за недопустим, защото ще получи 0 точки по
критерия. Посоченото би било така, защото технологиите за увеличаване срока
на годност на храните и напитките е дейност, свързана с подобряване на
ресурсната ефективност на продуктите на последващите фази от продуктовия
жизнен цикъл и като такава е по-скоро допълваща, но не и основна дейност в
рамките на елемент А.
Следва да имате предвид също така, че в случай че предприятието, което
представлявате не се занимава с производство на храни или напитки, а предлага
технологични решения за тези предприятия и ефектът, който ще бъде постигнат
от гледна точка на ресурсна ефективност е спрямо предприятията, които ще
внедрят тези решения, а ефектът няма да бъде постигнат пряко от Вашето
предприятия, то тогава Вашата роля би следвало да е по-скоро на
подизпълнител по проект, подкрепен по процедурата, а не като директен
кандидат/бенефициент.
Относно максималния размер и интензитет на безвъзмездната финансова
помощ по процедурата следва да имате предвид, че те зависят от категорията на
предприятието, мястото на изпълнение на проекта и от избрания от него режим
на държавна/минимална помощ като същите са подробно описани в т. 9 и т. 10
на Условията за кандидатстване, представляващи част от пакета документи за
кандидатстване по процедурата.

