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Дата на разясненията от УО: 27 декември 2018 г. 

1.  18.12.2018 г. Здравейте! 

 

В Условията за кандидатстване по процедурата по отношение на 

максималния размер на помощта е посочено следното: 

 

1) В случай на регионална инвестиционна помощ 

 

Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства под режим 

регионална инвестиционна помощ, заедно с получената 

държавна/минимална помощ от други източници, не може да надхвърля: 

 

А) Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от 

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва: 

 

а) левовата равностойност на 18 750 000 евро, в случай че проектът ще бъде 

изпълняван в Югозападен регион (NUTS2); 

 

б) левовата равностойност на 37 500 000 евро, в случай че проектът ще бъде 

изпълняван извън Югозападен регион (NUTS2). 

 

Моля да потвърдите, че едно средно предприятие, което е получило през 

последните 7 години общо 5 000 000 лв. субсидия по ОПРКБИ и ОПИК, 

може да кандидатства за максималния размер на субсидията от 1 000 000 лв. 

по тази процедура. 

 

 

Поздрави, 

 

 

Подател: mihailova_julia@abv.bg 

Ел. поща: Юлия Михайлова 

В случай че посоченото от Вас средно предприятие не е получавало 

държавна/минимална помощ от други източници на стойност, която да 

надхвърля цитираните в подточки а) и б) прагове и при спазване на останалите 

изисквания по процедурата, същото би могло да кандидатства за максималния 

размер на безвъзмездна финансова помощ от 1 000 000 лева. 

Проверката за съответствие с максимално допустимия размер на помощта се 

извършва при вземане предвид на общия размер на държавната помощ и/или 

минималната помощ, получена във връзка със същите установими допустими 

разходи, които се припокриват частично или напълно с разходите по проекта. 

Допълнително, при определяне дали е спазен максимално допустимият размер и 

съответно интензитет на помощта съгласно т. 9 и т. 10 от Условия за 

кандидатстване, ще се взема предвид както размера на държавната/минималната 

помощ, за която се кандидатства, така и общият размер на вече получена 

държавна/минимална помощ за дейности, проект или предприятие (извън тези, за 

които се кандидатства), независимо от това дали тази подкрепа е финансирана от 

местни, регионални, национални или общностни източници. 

Обръщаме внимание, че посочените прагове в т. 1) и 2) от раздел 9. „Минимален 

и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“, 

от Условията за кандидатстване, не могат да бъдат заобикаляни чрез изкуствено 

разделяне на проекти със сходни характеристики и бенефициенти. Спазването на 

праговете ще бъде проверявано чрез Декларацията за държавни/минимални 

помощи (Приложение Г и свързаните с него Приложение 1 и Приложение 2), 

като кандидатите носят отговорност за декларираните данни. Допълнително ще 

бъде извършвана проверка и в Информационната система "Регистър на 

минималните помощи", Публичния регистър на Европейската комисия, 

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България 2007-2013 (ИСУН), Информационната система за 

управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 
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(ИСУН 2020). 

2.  18.12.2018 г. Здравейте, 

моето дружество е микро предприятие. Бих искал да знам дали съм 

допустим кандита за процедура по "BG16RFOP002-2.040 - Подобряване на 

производствения капацитет в МСП".  

 

Въпрос: 

Взима ли се под внимание завършена финансова година 2018 при краен срок 

21.05.2019г.? Кода ми на икономическа дейност за 2018 година ще е С20 

„Производство на химични продукти“, но няма да е такъв за 2017 поради 

смяна на дейността от тази година. 

 

 

Благодаря 

 

 

Поздрави 

 

Подател: Явор Янков 

Ел. поща: yankov.rs@gmail.com 

Съгласно раздел 11.1 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, 

едно от изискванията за допустимост на кандидатите е те да бъдат микро, малки 

и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014. 

Допълнително, предприятията трябва да имат минимум три приключени 

финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на 

процедурата. 

По отношение на удостоверяване на изискването, касаещо кода на основна 

икономическа дейност и дейността, за която се кандидатства - т. 5) и т. 6) от 

раздел 11.1, Оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно 

кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, 

предоставени от НСИ, за 2017 г., поради което данните за 2018 г. няма да 

бъдат взети под внимание. 

3.  18.12.2018 г. Здравейте! 

Дефиницията за малки и средни леярни припокрива ли се с малки и средни 

предприятия. Ако не - как се определя големината на една леярна? 

 

 

Подател: Калояна Върбанова 

Ел. поща: kaloyanavurbanova94@gmail.com 

В случай че посочената от Вас леярна отговаря на дефиницията за предприятие, 

посочена в Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП), а именно, че 

"предприятие" е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско 

дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, 

правната и организационната си форма, то за определяне на нейната категория се 

използват обстоятелствата, посочени в чл. 3 от  ЗМСП.  

Съгласно горецитирания член средни предприятия са тези които имат: 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и 

2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на 

активите, която не превишава 84 000 000 лв. 

Малки предприятия са тези, които имат: 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА  

BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 
 

3 
 

№ Дата на 

получаване 

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

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и 

2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на 

активите, която не превишава 19 500 000 лв. 

Микропредприятия са тези, които имат: 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и 

2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на 

активите, която не превишава 3 900 000 лв. 

Обръщаме внимание, че при изчисляване на данните по чл. 3 се взема предвид 

дали предприятието е независимо, дали е предприятие партньор  или е свързано 

предприятие. 

За да са допустими за финансиране по настоящата процедура кандидатите следва 

да отговорят на всички критерии за допустимост, посочени в раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, един от които е да развиват своята 

основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия 

за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи 

сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, 

подробно изброени в т. 5 от цитирания раздел. 

Допълнително, запознайте се с раздел 11.2. „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“, където подробно са посочени недопустимите по процедурата 

кандидати, вкл. такива, при които основната икономическа дейност, за която 

кандидатстват, се отнася до сектор стоманодобив. Определението за 

„стоманодобивен сектор“, съгласно чл. 2, пар. 43 от Регламент (ЕО) № 651/2014, 

е дадено в Приложение Н  към Условията за кандидатстване „Съкращения и 

определения“. 

4.  18.12.2018 г. Здравейте, 

 

По процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в малките и средни предприятия“, 

 

Съответствието с тематичните области на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация (ИСИС) е критерий за приоритизация на проектите, 

съгласно който, в случай на изпълнение, кандидатите ще получат допълнителни 

точки.  
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Ще кандидатстваме за оборудване за производство на чувал на ролка с 

връзка, от рециклиран материал от LDPE.  Входящата суровина във фирмата 

са сортирани отпадъци от LDPE. Основната дейност на предприятието е с 

КИД  22.22 –Производство на опаковки от пластмаси. 

 

Въпросът е: 

 

Попада ли предприятието в Тематични области на ИСИС, Мехатроника и 

чисти технологии 

 

”””....безотпадни технологии, технологии и методи за включване на 

отпадъчни продукти и материали от производства в други производства)””. 

 

Моля да отговорите с Да или Не! 

 

С уважение 

 

Подател: инж. Крум Георгиев  

Ел. поща: krumgeorgiev2004@yahoo.com 

Оценка по критерия ще бъде извършена на етап Техническа и финансова оценка 

на проектното предложение от Оценителната комисия, която ще разполага с 

цялата информация относно това проектно предложение. 

Допълнително, разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат 

становище относно качеството на проектното предложение. 

 

5.  18.12.2018 г. Здравейте, относно процедура за проектни предложения BG16RFOP002-

2.040 "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия", имам следните въпроси: 

 

1.Може ли кандидата по процедурата да е юридическо лице - обединение от 

две фирми, но кода по КИД на едната фирма да не отговаря на исканите в 

процедурата, само кода по КИД на водещата фирма да отговаря на исканите 

в процедурата? 

2.Колко дълго трябва да е съществувало обединението? 

3.Може ли да кандидатства по процедурата обединение новообразувано от 

две или повече фирми? 

Моля дайте конкретен отговор на така зададените въпроси? 

 

Подател: Захари Руженов 

Ел. поща: expresinvest@abv.bg> 

Моля да се запознаете с критериите за допустимост на кандидатите по 

настоящата процедура, които са посочени в раздел 11.1 от Условията за 

кандидатстване. Обединения (съществуващи или новообразувани) от „две или 

повече фирми”, както е посочено в запитването Ви са недопустими кандидати по 

настоящата процедура. 

Обръщаме внимание, че за да са допустими кандидатите следва да имат минимум 

три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на 

обявяване на процедурата. 

 

6.  18.12.2018 г. Здравейте! 

 

Отговорът на въпроса ще бъде допълнително публикуван. 
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Моля за отговор на следния въпрос: 

 

В чл. 6 на Приложение У „Административен договор“ е посочено, че при 

неизпълнение на индикаторите „Нарастване на нетните приходи от 

продажби“, „Нарастване на производителността“ и „Изменение на средните 

генерирани приходи от износ“ ще се определя финансова корекция, съгласно 

посоченото в т. 6 от Приложение 2 от ПМС № 57 от 28.03.2017г. 

 

В т. 6 от Приложение 2 от ПМС № 57 от 28.03.2017г. са посочени 

съответните корекции при определено процентно неизпълнение на 

индикаторите, но не е уточнено, как се процедира в случай, че бъдат 

изпълнени част от индикаторите, а друга не.  

 

Моля УО да даде становище как ще бъде определен размерът на евентуална 

корекция, в случай че един от индикаторите бъде постигнат на 100%, втори - 

на 75% и трети на 40% например.  

 

 

С пожелания за успехи: 

 

 

Подател: office@cmn-projects.com 

Ел. поща: Николай Николов 

7.  18.12.2018 г. Здравейте! 

 

Моля за отговор на следния въпрос: 

 

В случай, че проектът се изпълнява при условията на режим „регионална 

инвестиционна помощ“, като се цели „създаване на нов стопански обект“, то 

допустимо ли е в новия стопански обект да се произвеждат нови продукти, 

които до момента не са произвеждани в предприятието (т.е. да се осъществи 

продуктова диверсификация) или в новия стопански обект трябва да се 

произвеждат продукти, които през 2017г. са произвеждани в други 

стопански обекти на предприятието?  

 

 

За целите на настоящата процедура допустимите първоначални инвестиции са: 

създаване на нов стопански обект, разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект или основна промяна в целия производствен процес на 

съществуващ стопански обект. В тази връзка диверсификацията на продукцията 

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

него не попада сред допустимите по процедурата първоначални инвестиции. 

Обръщаме внимание, че с оглед спазване на изискванията по процедурата, едно 

от които е кандидатите да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна 

икономическа дейност, в новия стопански обект може да се произвеждат само 

продукти, които са обект на основната икономическа дейност на кандидата и са 

произвеждани  в друг/и негов/и стопански обект/и. 
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С пожелания за успехи: 

 

Подател: Николай Николов 

Ел. поща: office@cmn-projects.com 
 
 


