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Дата на разясненията от УО:18 февруари 2019 г.
123.

08.02.2019 г.

Здравейте,
Във връзка с Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP0022.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия“, моля да ни отговорите на следните въпроси:
Следва ли да се разбира че при проекти, изпълнявани под режим „de
minimis”, т. 11.1 под т. 11. „ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ,
НЕОБХОДИМА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” във
формуляра за кандидатстване не се попълва /прозорецът отава празен/?
Следва ли да се разбира, че ако в резултат от изпълнението на проекта, ще
бъде намалено например електропотреблението на стопанския обект, а не
водопотреблението и/или количествата отпадъци, т. 11.5 „Данни за ресурсна
ефективност” също не се попълва?
Подател: Люба Асенова
Ел. поща: luba.asenova@abv.bg

124.

08.02.2019 г.

Здравейте, моля за разяснение при следните хипотези:
1. Ако кандидатът е малко или средно предприятие с код по КИД 16.10 и
произвежда несглобени паркетни дъски в селски район, допустимо ли е да
кандидатства с проект по процедурата за разширяване на производствения
капацитет?
2. Кандидат с код по КИД 16.10, който не е произвеждал несглобени
паркетни дъски през 2017 г.(но има такова производство през 2016 г.), може
ли да кандидатства с проект по режим де минимис за производство на
несглобени паркетни дъски в същия код?
3. Кои ,редове/кодове от ОПР и баланс на бенефициента за прогнозния
период ще участват в изчисляване на изпълнението на индикаторите по

1. Наименованието на т. 11.1 от Формуляра за кандидатстване e „Категории
инвестиции съгласно т. 13.1. от Условията за кандидатстване, в които
попадат дейностите при приложим режим „регионална инвестиционна
помощ". Допълнително, в поясненията към самата точка е посочено, че в случай
че проектът ще бъде изпълняван при условията на режим „регионална
инвестиционна помощ“, следва да се представи подробна информация в коя от
категориите първоначални инвестиции попадат съответните дейности.
Видно от посоченото, ако кандидат ще изпълнява проекта си при условията на
режим „de minimis“, същият няма ангажимент да попълва въпросната точка.
2. Ако в резултат от изпълнението на проекта ще бъде намалено
електропотреблението, информация за това не следва да бъде представяна в т.
11.5 от Формуляра за кандидатстване. Тази информация може да бъде
представена в поле „Резултат“ от т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“
от Формуляра за кандидатстване.

1. При спазване на всички останали изисквания и ограничения по процедурата
подобен тип дейност е допустима за подкрепа по процедурата.
2. Посоченото от Вас е допустимо, ако основната икономическа дейност на
кандидата за 2017 г. е С16.10 и същият ще заяви инвестиции по проекта за
производството на несглобени паркетни дъски в същия код, в резултат от което
ще увеличи производствения си капацитет.
Обръщаме внимание, че с оглед ограничението по процедурата да не могат да се
подкрепят предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за
преработка и/или маркетинг на горски продукти, недопустим за подкрепа е код
на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на
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процедурата, които ще се следят в 2годишния период след края на проекта?

дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени
паркетни дъски.

Благодаря!
Подател: А.Илиев
Ел. поща: iliev.aleksandar@abv.bg

В тази връзка при условие, че кандидат ще заяви за подкрепа дейност, свързана с
производството на несглобени дървени паркетни дъски и в случай че се стигне до
сключване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ,
бенефициентът следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на
приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да
гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори
да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата
процедура. В случай на заявена помощ едновременно за допустим и недопустим
сектор, в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) ще бъде
извършена служебна корекция за премахване на разходите за дейностите в
недопустимия сектор.
С оглед горното кандидатът представя като условие за плащане при първото
междинно плащане, при промяна или, ако няма междинни плащания, при
окончателно плащане, индивидуален сметкоплан, утвърден от ръководството на
предприятието-кандидат с включени в него обособените счетоводни сметки
(подсметки), специално открити за проекта. От извлеченията/счетоводните
записи по посочените в индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно
разграничаването на разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да
не се ползват от безвъзмездната помощ по процедурата.
3. По отношение на индивидуалните за процедурата индикатори:
1) Нарастване на производителността;
2) Изменение на средните генерирани приходи от износ.
3) Нарастване на нетните приходи от продажби,
кандидатите имат ангажимент да извършат отчитане в края на втората
приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.
Целевата стойност на индикаторите се съдържа в Приложение Е „Бизнес план“ и
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в т. 8 „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване и се изчислява съгласно
Примерните указания на УО за попълване на електронен формуляр за
кандидатстване (Приложение А).
Реалното отчитане на индикаторите ще се осъществява въз основа на
официалните отчетни финансови документи на предприятието. Точните редове и
кодове, които ще се ползват за целите на отчитане на посочените индикатори
съoтветстват на редовете и кодовете, използвани за формиране на базовата
стойност на съответния индикатор.

125.

11.02.2019

Здравейте,
Може ли да дадете информация дали при проверка на исторически данни за
износа ще се вземе предвид приложен Протокол от НАП за наличието
(документно доказан пред НАП и приет със становище) на извършен износ,
който поради техническа грешка не е отразен в ОПР, подаено на НСИ.
НСИ отказва да направи корекция по този повод и след изпратен Протокол
от НАП, подари липса на такава процедура.
Благодаря за отговора.
Подател: Любомир Златков
Ел. поща: eka_2006@abv.bg

Съгласно Условията за кандидатстване приложенията, част от Годишния отчет за
дйеността на предприятието (ГОД), чиито данни участват в процеса по оценка на
проектните предложения, следва да бъдат заверени от НСИ, след което да се
прикачат към проектното предложение. Конкретните приложения, част от ГОД,
които се изискват, са изрично посочени в т. 24 на Условията за кандидатстване
букви й) до л).
Преди сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ кандидатите следва да представят тези документи в оригинал
на хартия. Допълнително ще бъде извършвана и служебна проверка въз основа
на данни от НСИ за съответствие на данните от документите по т. 24 от
Условията за кандидатстване букви й/ до л/, които са участвали в процеса по
оценка. В случай че при проверка на тези данни се установи разминаване, ще
бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
В тази връзка, по отношение на горепосочените документи Оценителната
комисия няма да признава документ/и, издаден/и от институция, различна от
Националния статистически институт.

126.

11.02.2019

Здравейте,
бих искала да задам следните въпроси относно процедурата:
1. Собствеността на фирма Х (кандидат по процедурата) е разпределена
между четири физически лица както следва:
Физическо лице А – 40%
Физическо лице Б – 40%

1. В запитването Ви не е представена информация, от която по категоричен
начин да е видно, че физическите лица А и В извършват стопанска дейност, за да
се счита, че същите попадат в определението за „предприятие“. Съгласно чл. 2,
пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, в случай че физическите лица не действат
като икономически субект (т.е. не предлагат стоки и услуги на пазара), то
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Физическо лице В – 15%
Физическо лице Г – 5%.

Физическите лица А, Б и В имат участие в собствеността и на фирма У,
както следва:
- Физическо лице А – 22%
- Физическо лице В – 46%
- Физическо лице Д – 10%.
Следва ли двете фирми Х и У да се считат за „едно и също предприятие”,
имайки предвид, че собствеността и в двете фирми е разпределена само
между физически лица?

Разяснения от УО
условията на определението за „едно и също предприятие“ не са изпълнени. Ако
посочените от Вас две физически лица (А и В) попадат в тази хипотеза (т.е. не
действат като икономически субект), то пресмятането на максимално
допустимия размер на помощта под режим “de minimis” следва да се извършва
отделно за всяко предприятие Х и У.
2. В случаите когато предприятието кандидат ще изпълнява проекта си при
условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ в допълнение към
Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Г) същото следва
да попълни и Приложение 1 към нея. При проекти, изпълнявани при режим
„регионална инвестиционна помощ“, Приложение 2 към Декларацията за
държавни/минимални помощи не следва да се попълва и прилага.

2. Във връзка с кандидатстване по настоящата процедурата сме избрали да
приложим режим „регионална инвестиционна помощ”. През 2017г. имаме
получавана минимална помощ. При попълване на декларация за
държавни/минимални помощи (Приложение Г) следва да попълним само
Приложение 1 или Приложение 1 и Приложение 2?
Подател: Ковачева
Ел. поща: jana_kovacheva@abv.bg
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