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№ Дата на 

получаване 

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

Дата на разясненията от УО: 29 септември 2015 г. 

341. 09.09.2015 г. Здравейте, тъй като бихме искали да кандидатстваме по програма 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“ бих искала да ви попитам какво се има 

предвид с термина: "секторите на интензивните на знание 

услуги"- Кои са тези сектори? 

 

Поздрави, 

 

Подател: Рени Захариева 

Ел. поща: reni.zaharieva@gmail.com 

Съгласно т. 11.1 от Насоките за кандидатстване, допустими по процедурата са само 

кандидати, които развиват основната си икономическа дейност и дейността, за която 

кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на 

малките и средните предприятия 2014-2020 г., групи сектори на икономическа дейност 

съгласно тяхната технологична интензивност: високотехнологични и средно 

високотехнологични  промишлени производства; интензивни на знание услуги; 

нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства. Групата 

на интензивните на знание услуги, както е посочено в т. 11.1 от насоките включва 

следните раздели съгласно Класификацията на икономическите дейности  (КИД – 2008, 

Приложение С): 

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“ 

Настоящата процедура за подбор на проекти е с 3 крайни срока за кандидатстване през 

2015 г., като в рамките на третия краен срок – 09 ноември 2015 г. е допустимо 

подаването на проектни предложения само от кандидати с код на основна 

икономическа дейност в посочените сектори на интензивните на знание услуги (т. 24 от 

Насоките за кандидатстване). 

342. 09.09.2015 г. Здравейте, 

Във връзка с кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“, моля за 

разяснение на следните въпроси: 

1. Дружество развива основната си дейност в КИД, допустим по 

настоящата процедура, и има втора дейност, която не е основна 

за дружеството, също в допустим код по настоящата процедура. 

1. Допустими по настоящата процедура са кандидати, които извършват основната си 

икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 

г., групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична 

интензивност, като същите са подробно изброени в т. 11.1 от Насоките за 

кандидатстване. Съответно в т. 2 „Данни за кандидата“ от електронния Формуляр за 

кандидатстване по процедурата в полето „Код на организацията по КИД 2008“ от 
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Двете дейности са съществено различни. Дружеството желае да 

внедри технологии за повишаване на капацитета на втората, 

неосновна дейност, като КИД на проекта ще съвпада с КИД на 

тази втора (неосновна) дейност на дружеството. Наред с това, 

основната дейност ще продължи да се осъществява. Съществува 

ли противоречие и основание за неодобрение на проекта поради 

разлика в основен КИД на кандидата и КИД на дейността, за 

която се кандидатства, като и двете са допустими? Ако 

вследствие на инвестицията втората дейност стане основна за 

дружеството, а основната към момента на кандидатстване стане 

второстепенна, ще бъде ли налице фундаментална промяна? 

2. Дружество развива дейността си в КИД, допустим по 

настоящата процедура, като желае да стартира ново, съществено 

различно производство с КИД, също допустим по настоящата 

процедура. Първата дейност на дружеството ще продължи да се 

осъществява. Съществува ли противоречие и основание за 

неодобрение на проекта поради разлика в КИД на кандидата и 

КИД на дейността, за която се кандидатства, като и двете са 

допустими? Ако вследствие на инвестицията новата дейност 

стане основна за дружеството, а основната към момента на 

кандидатстване стане второстепенна, ще бъде ли налице 

фундаментална промяна? 

 

Подател: Марина Даскалова 

Ел. поща: daskalova.m@cibolabg.com 

кандидатите се изисква да посочат  кода на основната си икономическа дейност по КИД 

2008, а в полето „Код на проекта по КИД 2008“ – кода на дейността, за която се 

кандидатства. Съгласно описания в т. 1 от запитването случай, при който проекта се 

отнася до допълнителната (неосновна), но допустима по настоящата процедура дейност 

на кандидата, в полето „Код на проекта по КИД 2008“ следва да бъде посочен нейния 

код съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008.  

По отношение на недопусимостта на дейностите, свързани с „основна промяна в 

производствения процес“ и „диверсификация на съществуващ стопански обект“ 

съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване по процедурата и предвид изложената в 

т. 1 от запитването информация, следва да имате предвид, че фундаментална промяна 

не е налице, когато основните етапи в производствения процес са същите или много 

сходни на прилаганите досега, и съответно диверсификация на съществуващ стопански 

обект не е налице, когато проектът, с който се кандидатства не се отнася до 

въвеждането на продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския 

обект. В допълнение, моля вижте разяснението на УО по Въпрос 84, т. 1-2, Въпрос 125, 

т. 8-9 и Въпрос 227. 

2. Във връзка с посоченото в т. 2 от запитването Ви стартиране на „ново, съществено 

различно производство“, следва да имате предвид, че съгласно т. 13.2 от Насоките за 

кандидатстване по процедурата, недопустими са дейностите, свързани с „основна 

промяна в производствения процес“ и „диверсификация на съществуващ стопански 

обект“. Понятието „диверсификация на съществуващ стопански обект“ следва да се 

разбира като „диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които 

не са били произвеждани до момента в стопанския обект“ (чл. 2, пар. 49, буква „а“ от 

Регламент (ЕС) № 651/2014). Последното обхваща въвеждането на нови продукти  от 

предприятието с фундаментално нови характеристики, изключващи незначително 

осъвременяване на продуктите. Това се отличава както от добавянето на нови 

характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, така и от 

разнообразяването на асортимента, който обхваща напр. клас, разряд, серия, поредица, 

видове и разновидности (напр. различни разцветки, размери) на вече произвеждани 

продукти. В тази връзка реализирането на проект в изцяло нова за кандидата дейност е 

недопустимо по настоящата процедура, тъй като това представлява диверсификация на 

съществуващ стопански обект.  

В допълнение, моля вижте разяснението на УО по Въпрос 111, т. 6., като следва да 

имате предвид, че окончателното решение относно допустимостта на дейностите ще 

бъде вземано от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата необходима 

информация за оценка на проектното предложение въз основа на предварително 
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обявените критерии. 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.  

343. 14.09.2015 г. Уважаеми дами и господа, 

Имаме няколко въпроса по обявената от Министерство на 

икономиката процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-

2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020: 

1) Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата се 

поставя ограничение относно допустимостта на кандидати, които 

са предприятия в затруднение, а в Приложения Ц и З към същите 

Насоки се съдържа определение за „предприятие в затруднено 

положение“ и по-конкретно т.а, се казва, че „...в случай на 

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, 

командитно дружество с акции или кооперация или други 

дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не 

е МСП, което съществува по-малко от три години), когато 

неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от 

половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато 

приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички 

други елементи, които по принцип се считат за част от 

собствения капитал на дружеството) води до отрицателен 

кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания 

акционерен капитал....“. Нашето предприятие е с голяма 

натрупана непокрита загуба от минали години, която води до 

отрицателен собствен капитал към 31.12.2014 г. Въпреки това 

през последните няколко години фирмата реализира печалба, а 

през настоящата 2015 г. в резултат от промени в собствеността и 

дружествения договор на компанията записаният капитал е 

увеличен многократно, като собственият капитал е станал 

положителна величина. В този смисъл допустим кандидат ли сме 

съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата отчитайки 

настъпилата през 2015 г. промяна или сме предприятие в 

затруднение вземайки предвид единствено състоянието към 

1. Съгласно т. 11.2 от Насоките за кандидатстване, потенциалните кандидати не могат 

да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова 

помощ, в случай че са предприятия в затруднено положение съгласно определението по 

чл. 2, пар. 18 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, цитирано в Приложение Ц 

към Насоките по процедурата. Оценката по този критерий за допустимост на 

кандидатите по процедурата ще се извършва от Оценителната комисия въз основа на 

предварително обявените Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения (Приложение З към насоките), като източник на информация са 

декларираните от кандидатите обстоятелства в Декларацията за държавни помощи 

(Приложение Д), които съответно се проверяват въз основа на данните в Отчета за 

приходите и разходите и Счетоводния баланс на кандидата за последната приключила 

финансова година към датата на кандидатстване. Доколкото настоящата процедура за 

подбор на проекти е с 3 крайни срока за кандидатстване през 2015 г. , то последната 

приключила финансова година въз основа, на която ще се извършва посочената 

проверка е 2014 г. В допълнение, моля вижте разяснението на УО по Въпрос 111, т.1. 

2. Насоките за кандидатстване по процедурата не поставят изискване за подаване на 

Формуляра за кандидатстване по електронен път чрез Информационната система за 

управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 

2020) и придружителните документи на хартиен носител в един и същи ден.  След 

финализиране на формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, системата генерира 

декларация и етикет за подаване на проектното предложение (придружителните 

документи на хартиен носител) в Управляващия орган. Към декларацията се прилагат 

изискуемите придружителни документи съгласно т. 23 от Насоките за кандидатстване 

на хартиен носител, и се представят в запечатан плик (с поставен върху плика етикета, 

генеран от системата) с препоръчана поща, по куриер или на ръка на адреса на 

Управляващия орган - гр. София 1000, ул. „6-ти септември” № 21. Подаването на 

Формуляра за кандидатстване по електронен път, както и представянето на 

придружителните документи на хартиен носител на посочения адрес следва да бъдат 

извършени в рамките на съответния краен срок за кандидатстване по процедурата 

съобразно кода на основната икономическа дейност на кандидатите (т. 24 от Насоките 

за кандидатстване). 

3. Данните за получени държавни помощи следва да бъдат надлежно посочени от 
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последната приключила финансова година? 

2) Задължително ли е подаването на формуляра за 

кандидатстване по електронен път и подаването на 

придружителните документи на хартия да бъде направено в един 

и същи ден или може електронният формуляр за кандидатстване 

да бъде подаден на дата, предхождаща (с един или повече дни) 

датата на подаване на проектното предложение 

(придружителните документи) на хартиен носител, стига и двете 

дати да са преди крайният срок на кандидатстване? 

3) В случай, че в периода след подаване на проектното 

предложение, докато тече неговата оценка, кандидатът сключи 

договори за държавни и/или минимални помощи (напр. чрез 

Бюро по труда или за кредит по инициатива JEREMIE), следва ли 

да уведоми Управляващия орган и по какъв начин? 

4) Фирма, предоставяща далекосъобщителни услуги – доставчик 

на интернет, има изпълнен проект по ОПРКБИ 2007-2013 за 

изграждане на оптична мрежа, състояща се от активно 

оборудване в офисите на компанията, оптични кабели 

(разположени в канали/обекти собственост на компанията или 

дългосрочно наети от нея) и крайни приемници разположени при 

клиентите на фирмата. Във връзка с повишаване на 

производствения капацитет на стопански обект на предприятието 

в друг град, предприятието планира да подобри технологичните 

процеси и качеството на предоставяните услуги (интернет и 

телевизия) чрез закупуване на ДМА - оптична мрежа, с която да 

бъде сменена настоящата остаряла хибридна (медно-оптична) 

мрежа, собственост на предприятието. Освен това за осигуряване 

на високоскоростна свързаност са необходими и инвестиции в 

радио-релейни станции. Във връзка с кандидтатсване по 

настоящата процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“: 

4.1. Допустимо ли е горепописаната планирана инвестиция – 

оптична мрежа, да се разглежда като 1 брой ДМА, състоящ се от 

главна станция, оптични кабели, сплитери, разпределителни 

кутии и крайни устройства, предвид това, че всички изброени 

кандидатите в Декларацията за държавни помощи, попълнена по образец (Приложение 

Д към Насоките за кандидатстване) и Приложение Д1 към нея. Декларацията за 

държавни помощи се представя от кандидатите на етап кандидатстване и впоследствие, 

в случай на одобрение на проектното предложение – преди сключването на договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в случай че към датата на сключване 

на договора са настъпили промени в първоначално декларираните обстоятелства. 

Насоките за кандидатстване по процедурата не поставят изискване към кандидатите да 

уведомяват текущо Управляващия орган за получени от тях минимални и/или държавни 

помощи в периода на оценка на проектните предложения. 

4-4.1. При определяне на допустимостта на разходите за придобиване на всеки 

дълготраен материален актив, необходим за изпълнението на допустима/и дейност/и по 

процедурата, включително разходите за придобиване на „оптичната мрежа“, посочена в 

т. 4.1 от запитването, кандидатите следва да се уверят, че същият отговаря на 

определението за дълготраен материален актив по смисъла на чл. 2, пар. 29 от 

Регламент (ЕО) № 651/2014, представено в Приложение Ц към Насоките за 

кандидатстване по процедурата. Допълнително кандидатите следва да се съобразят и с 

всички изисквания за допустимост на разходите за придобиване на дълготрайни активи, 

посочени в т. 14.2 от насоките, а именно че „дълготрайните материални и нематериални 

активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в 

стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени 

при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в 

активите на предприятието, получаващо помощта, както и да останат свързани с 

проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три години“. При 

определяне на допустимостта на разходите за придобиване на „оптична мрежа“, която 

да се разглежда като „1 брой ДМА, състоящ се от главна станция, оптични кабели, 

сплитери, разпределителни кутии и крайни устройства“, както е посочено в запитването 

Ви следва да се съобразите с изискването за изпълнение на всички посочени условия. 

Следва да имате предвид и че съгласно т. 14.1 от насоките, оценката на допустимостта 

на разходите за дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бюджета 

на проектните предложения (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) ще бъде извършвана 

съгласно стойностния праг на същественост за дълготрайните материални и 

нематериални активи, определен в чл. 50, т. 2 от ЗКПО. Всеки актив, заложен в 

бюджета на проекта, който е със стойност под прага на същественост за дълготрайните 

материални и нематериални активи, определен в чл. 50, т. 2 от ЗКПО, ще бъде 

премахнат служебно от Оценителната комисия в процеса на оценка.  

В допълнение, за да са допустими дейностите, за които кандидатствате и съответно 

разходите за тяхното изпълнение не е достатъчно закупуването на даден дълготраен 
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компоненти са необходими, за да може мрежата да функционира 

в цялост? 

4.2. Частите от мрежата ще се разположат, както следва:Главната 

станция – в офис на фирмата (дългосрочно нает), оптичните 

кабели се разполагат в канали/обекти, собственост на фирмата 

или дългосрочно наети от нея, сплитерите и разпределителните 

кутии ще бъдат разположени в сградите на абонатите, които 

ползват интернет услугите на фирмата, а крайните устройствата в 

апартамените на абонатите на фирмата. При положение, че чрез 

всички тези свързани елементи на мрежата, предприятието 

предоставя своите услуги (доставка на интернет), ще бъде ли 

счетено, че всички места, на които ще бъдат разположени 

елементите на мрежата спадат към съществуващ стопански обект 

на фирмата и трябва ли изрично да се посочват всички техни 

адреси към момента на кандидатстване?  

4.3. Спецификата на радио-релейните станции, необходими за 

осигуряване на високоскоростна свързаност, изисква те да бъдат 

разположени на площи извън обособените офиси на 

предприятието. Допустимо ли е това, след като радио-релейните 

станции ще спомагат за предоставянето на услугите на фирмата ? 

4.4. Допустимо ли е Радиорелейни станции да бъдат разполагани 

в стопански обекти на предприятието под наем, ако 

предприятието наема площите, на които се разполагат активите 

от общини, горски стопанства и др.? 

 

Подател: Иван Иванов 

Ел. поща: ivan.ivanov.net@gmail.com 

актив, а следва инвестициите в материални и/или нематериални активи да се отнасят 

към минимум една от следните категории първоначална инвестиция - създаване на нов 

стопански обект и/или разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект. 

Обикновената подмяна на оборудване, както и дейности, изпълнявани единствено за 

намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с 

посочените инвестиции, не са допустими по настоящата процедура. Моля, вижте и 

разяснението на УО по Въпрос 18. 

4.2. и 4.3. Във връзка с посочените в запитването Ви места, „на които ще бъдат 

разположени елементите на мрежата“ следва да имате предвид, че понятието 

„стопански обект“ обхваща всяко място/места, на което/които съответното предприятие 

осъществява дейността/дейностите си (напр. произвежда, изработва, съхранява или 

обработва стоки или съответно предоставя услуги) съобразно спецификата на дейността 

му. Във Формуляра за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да посочат 

мястото на изпълнение на проекта, като имат предвид определението, посочено в 

Приложение Ц към Насоките за кандидатстване. В конкретния случай мястото на 

физическото осъществяване на инвестицията е всяко място/места, на което/които се 

предвижда доставката, инсталирането и поддържането на съответните активи. В 

допълнение следва да имате предвид, че както е посочено и в разяснението на УО по 

Въпрос 137 - т. 2, мястото на физическото осъществяване на инвестицията, т.е. мястото 

на изпълнение на проекта не ограничава кандидатите в обхвата и/или в 

местоположението на оказване на съответните услуги посредством активите, придобити 

за изпълнението на дейностите по проекта. 

4.4. Насоките за кандидатстване по процедурата не поставят изисквания относно вида 

на собствеността на стопанския обект, в който ще бъдат използвани активите, 

придобити по съответния проект. 

 

344. 15.09.2015 г. Здравейте, 

 

Фирма се занимава с излъчване на информационни канали във 

фоайето на болници чрез инсталиране на телевизори. Болницата 

не заплаща никакви такси за телевизора, а само за предлаганата 

услуга. Въпросът ми е допустимо ли е по проекта фирмата да 

закупи телевизори, хардуер и софтуер, необходими за 

излъчването на тези канали, тъй като впоследствие самите 

телевизори ще бъдат инсталирани на различни места? 

 

Разходите за придобиване на посочените в запитването Ви „телевизори, хардуер и 

софтуер“ за излъчване на информационни канали биха се считали за допустими, в 

случай че същите представялват разходи за придобиване на дълготрайни материални и 

нематериални активи, пряко необходими за изпълнението на една или повече от 

допустимите дейности по процедурата, посочени в т. 13.1 от насоките и свързани със 

създаването на нов стопански обект и/или разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект. Допълнително следва да се съобразите и с всички изисквания за 

допустимост на разходите за придобиване на дълготрайни активи, посочени в т. 14.2 от 

насоките, а именно че „дълготрайните материални и нематериални активи, придобити 

със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, 
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Подател: Радосвета Караиванова 

Ел. поща: radosveta.karaivanova@gwconsulting.bg 

който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни 

условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на 

предприятието, получаващо помощта, както и да останат свързани с проекта, за който е 

предоставена помощта, за срок от минимум три години“. В тази връзка понятието 

„стопански обект“ обхваща всяко място/места, на което/които съответното предприятие 

осъществява дейността/дейностите си (напр. произвежда, изработва, съхранява или 

обработва стоки или съответно предоставя услуги) съобразно спецификата на дейността 

му. 

345. 15.09.2015 г. Здравейте! 

Във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество 

и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 

„Капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.001 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ бих искал 

да задам допълнителни въпроси: 

 

Фирмата ни е в сектора на интензивните на знание услуги с КИД 

J62.03 – “Управление и обслужване на компютърни средства и 

системи”. Планираме да реализираме проект в Северозападния 

район ( Плевен ) с КИД J63.11 – „Обработка на данни, хостинг и 

подобни дейности“. Планираме дейности по закупуването на 

сървъри и специализиран софтуер, които да позволят 

предлагането на изцяло нови, иновативни услуги. Вместо 

наемане на офис в Северозападния район, планираме поставянето 

на сървърите в дейта център.  

1. Ще се признае ли това за създаване на нов стопански обект?  

2. Ще се признае ли това за допустим по процедурата проект, 

включващ дейности за разнообразяване на асортимента от 

продукти и услуги на предприятието? 

3. Необходимо ли е в нов стопански обект да има задължително 

персонал? 

4. При хипотеза за сключен договор и изпълнен проект, как се 

процедира при евентуална кражба на техниката през някоя от 

следващите три години след изпълнението на инвестицията? 

 

Подател: Петър Павлов 

Ел. поща: PeterPavlov@psp-bg.com 

1. Моля, вижте разяснението на УО по отношение на понятието „нов стопански обект“ 

в отговора на Въпрос 84, т. 1 и 2.  

2.  Информацията, съдържаща се в запитването Ви не е достатъчна, за да се предостави 

категоричен отговор относно това дали предлагания проект включва „дейности за 

разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията“ съгласно т. 

13.1. от Насоките за кандидатстване по процедурата. При преценката на допустимостта 

на проекта, който ще се отнася до „предлагането на изцяло нови, иновативни услуги“ 

следва задължително да се съобразите с посочените в т. 13.2 от Насоките за 

кандидатстване недопустими дейности, свързани с „основна промяна в 

производствения процес“ и „диверсификация на съществуващ стопански обект“. В тази 

връзка диверсификацията на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са 

били произвеждани до момента в стопанския обект, обхваща, въвеждането на нови 

продукти от предприятието с фундаментално нови характеристики, необхващащи 

незначително осъвременяване на продуктите. Посоченото се отличава както от 

добавянето на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и 

услуги, така и от разнообразяването на асортимента, който обхваща напр. клас, разряд, 

серия, поредица, видове и разновидности (напр. различни разцветки, размери) на 

произвежданите продукти. В тази връзка, моля вижте и разясненията на УО по Въпрос 

84, т. 1-2, Въпрос 125, т.8-9, Въпрос 210 и Въпрос 227.   

3. Насоките за кандидатстване по процедурата не поставят изисквания по отношение на 

персонала при реализирането на инвестиции, свързани със създаването на нов 

стопански обект. 

4. Съгласно чл. 1.11 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (Приложение Й към насоките по процедурата), 

„бенефициентът се задължава да не продава, преотстъпва и/или дава под наем на трети 

лица дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства от  

договорa за безвъзмездна финансова помощ за период от пет години от окончателното 
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плащане или три години от окончателното плащане за МСП. При неизпълнение на това 

задължение безвъзмездната финансова помощ за съответния актив се възстановява от 

бенефициента“. В тази връзка бенефициентите по процедурата следва да предприемат 

всички необходими действия за спазване на това си задължение, включително като 

предвидят мерки срещу евентауална кражба и/или увреждане на придобитите 

дълготрайните материални и нематериални активи. 

346. 16.09.2015 г. Уважаеми госпожи и господа,  

Ние сме IT компания, занимаваща с интензивни на знание науки 

и бихме желали да кандидатстваме за финансиране по процедура 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“ в ИСУН 2020. 

Бихме се радвали да ни отговорите на следния въпрос: 

Възможно ли е нашата част на съфинансиране да се изразява в 

личното изпълнение на нематериалните активи, които са 

неизменна част от добавянето на нови характеристики и 

подобряване на съществуващите продукти и услуги? 

Тези нематериални активи биха били създаване на нов уебсайт и 

мобилно приложение от страна на компанията ни.  

Благодаря предварително за отделеното време! 

Подател: Таисия Кръстанова 

Ел. поща: t.krastanova@esof.net 

При съобразяване с максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ в 

зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на 

проекта съгласно т. 10 от Насоките за кандидатстване, кандидатите по процедурата 

трбява да съфинансират остатъка от общите допустими разходи по проекта чрез 

собствени средства или със средства от външни източници, които средства изключват 

всякаква публична подкрепа. Приносът в натура и други форми на лично участие в 

изпълнение на дейностите по проектите няма да се считат за собствено съфинансиране 

от страна на кандидатите. 

347. 17.09.2015 г. Уважаеми госпожи и господа, 

Ние сме IT компания, която се занимава с различни интензивни 

на знание науки. Желаем да се развиваме и европейските 

програми могат да предоставят тази възможност. По този повод 

бихме желали да получим отговор на следния въпрос: Възможно 

ли е нашата част на съфинансиране по процедура BG16RFOP002-

2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП" в 

ИСУН 2020 да се изразява в личното изпълнение на 

нематериалните активи, които са неизменна част от добавянето 

на нови характеристики и подобряване на съществуващите 

продукти и услуги? Тези нематериални активи могат да включват 

създаването на нов уебсайт и мобилна платформа от нашата 

компанията. 

Благодаря предварително за отделеното време! 

Подател: Цветомир Гюров 

Моля, вижте разяснението на УО по въпрос 346. 
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Ел. поща: ts.gyurov@streamer.bg 

348. 17.09.2015 г. Здравейте, искам да попитам, ако на етап кандидатстване сме 

били микро предприятие в селски район (което не е допустим 

кандидат според Насоките), обаче сме направили пререгистрация 

на друго място на фирмата. Подаването на документите е станало 

преди входирането на проекта, но тази пререгистрация е отразена 

в Търговския регистър след подаване на проекта т.е. ставаме вече 

допустими кандидат.Въпросът е възможно ли е да бъдем 

отхвърлени поради тази причина?  

Благодаря! 

Подател: Борислава Йорданова 

Ел. поща: borislava.yordanova@gmail.com 

За да са допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите трябва да 

отговарят на критериите за допустимост (съответно да не попадат в отделните 

категории недопустими кандидати) към момента на подаване на проектно предложение.  

В конкретния случай следва да имате предвид, че недопустими кандидати са само тези, 

при които кумулативно/едновременно са налице и трите условия: 

- да са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия; 

- да имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в 

Приложение № 4 към Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; 

- да са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в 

община на територията на селските райони в Република България -  Приложение № 4 

към Наредба № 9/2015 г. (Приложение Р). 

349. 17.09.2015 г. Здравейте, 

Във връзка с процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002- 

2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП, имам 

следните въпроси: 

1. Допустим разход по проекта ли е разход, свързан с цялостно 

обновление на съществувашия сайт на фирмата и съответно, ако 

отговорът е не, допустим разход ли е създаването на нов сайт на 

фирмата, като се има предвид, че сайтът е от съществено 

значение за разширяване на капацитета на съществуващия обект? 

2. Допустим разход по проекта ли е разход, свързан със 

създаването на интернет приложение, предназначено за клиенти 

на фирмата, създаването на което също би било от съществено 

значение за разширяване на капацитета на съществуващия обект? 

3. Допустим разход по проекта ли е разработването и 

въвеждането на Системи за управление на Информационната 

сигорност и Качеството, като се има предвид, че с дейността 

трайно ще се гарантира разширяването и подобряването на 

предлаганите услуги? 

Благодаря Ви предварително! 

Ел. поща: sales_bcc@abv.bg 

1. и 2. При определяне на допустимостта на разходите за придобиване на всеки 

дълготраен нематериален актив, необходим за изпълнението на допустима/и дейност/и 

по процедурата, кандидатите следва да се уверят, че същият отговаря на определението 

за дълготраен нематериален актив по смисъла на чл. 2, пар. 30 от Регламент (ЕО) № 

651/2014, представено в Приложение Ц към Насоките за кандидатстване по 

процедурата. Допълнително кандидатите следва да се съобразят и с всички изисквания 

за допустимост на разходите за придобиване на дълготрайни активи, посочени в т. 14.2 

от насоките, а именно че „дълготрайните материални и нематериални активи, 

придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в 

стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени 

при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в 

активите на предприятието, получаващо помощта, както и да останат свързани с 

проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три години“.  

За да са допустими дейностите, за които кандидатствате и съответно разходите за 

тяхното изпълнение, не е достатъчно закупуването на даден дълготраен актив, а следва 

инвестициите в материални и/или нематериални активи да се отнасят към минимум 

една от следните категории първоначална инвестиция - създаване на нов стопански 

обект и/или разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект. 

Обикновената подмяна на оборудване, както и дейности, изпълнявани единствено за 

намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с 
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посочените инвестиции, не са допустими по настоящата процедура.  

В допълнение следва да имате предвид, че по настоящата процедура са недопустими 

разходи за услуги. 

3. Разходите за разработване и въвеждане на системи за управление на качеството и на 

информационната сигурност в предприятията са недопустими по настоящата 

процедура. Допълнително, по процедурата са недопустими разходи за услуги, вкл. за 

консултантски такива. 


