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Дата на разясненията от УО: 04.08.2016 г. 

115.  25.07.2016 

г. 

Уважаеми господа, 

 

Моля да изясните следните въпроси, възникнали при прегледа на 

документация за участие в процедура за подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж 

на МСП“ („Процедурата”): 

 

1. Моля да поясните, във връзка с Въпрос и отговор по Процедурата 

№ 38, по какъв начин на етап кандидатстване могат да бъдат 

заложени за придобиване ново оборудване и/или специализирани 

софтуерни приложения, допринасящ/и за 

препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията 

като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в 

предприятията, при условие, че времевите рамки на ползваните 

услуги за реинженеринг на процесите в предприятията не могат да се 

случат, преди подаване на проектното предложение. 

 

2. Моля да поясните по какъв начин и въз основа на какви критерии 

членовете на Оценителната комисия, назначена по Процедурата, ще 

преценяват реалистичността, допустимостта и приложимостта на 

описани във Формуляра за кандидатстване разходи за придобиване 

ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, 

допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите 

в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг 

на процесите в предприятията, при условие че на етап 

кандидатстване резултатът от препоръките в рамките на планираните 

за използване специализирани консултантски услуги за 

реинженеринг на процесите в предприятията е неизвестен, тъй като 

периодът на допустимост на разходите на посочените консултантски 

услуги е след подаване на Формуляра за кандидатстване (вж. и т. 13.2 

от Условията за кандидатстване по Процедурата /”Условията”/ – 

„Недопустими по процедурата са следните видове дейности: 

1., 2. и 3. Във връзка с Дейност 5 - Реинженеринг на процесите в 

предприятията, включваща ползване на специализирани консултантски услуги 

за реинженеринг на процесите   в предприятията и инвестиции в ново 

оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за 

препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като 

резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията, 

допустимите са следните разходи: 

- Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг 

на процесите  в предприятията; 

- Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или 

специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни 

нематериални активи (ДНА), допринасящи за препроектиране/реорганизация на 

бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за 

реинженеринг на процесите в предприятията. 

Следва да имате предвид, че стойността на предвидените в проектното 

предложение разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за 

реинженеринг на процесите  в предприятията не могат да надвишават 50% от 

общите допустими разходи по проекта. 

Както е посочено и в запитването, недопустими по процедурата са всички разходи 

за дейности, които са започнали и/или физически завършени или изцяло 

осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, 

независимо дали всички свързани плащания са извършени от него. 

В тази връзка, разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за 

реинженеринг на процесите  в предприятията, както и всички останали разходи 

трябва да бъдат извършени след датата на подаване на проектното 

предложение. 

Макар резултатът от препоръките, получени в резултат от ползваните услуги за 

реинженеринг да не бъде ясен на етап кандидатстване, се предполага, че 

кандидатът е планирал тази дейност и знае какви цели иска да постигне с нейното 

извършване, следователно знае и какво оборудване и/или специализирани 
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„дейности, които са започнали и/или физически завършени или 

изцяло осъществени преди подаването на формуляра за 

кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани 

плащания са извършени от него”). 

 

3. В случай че, с оглед отговорите на Въпроси 1-2 по-горе, се окаже, 

че посочените в Условията допустими разходи по т. 14.2. от вид 2.4 

(разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) 

и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи 

дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за 

препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията 

като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в 

предприятията) визират разходи, допринасящи за изпълнението на 

резултат от препоръки за реинженеринг, налични у кандидата преди 

датата на подаване на Формуляра или същите (от вид 2.4) са 

недопустими, когато в рамките на проектното предложение са 

заложени разходи за разходи за ползване на специализирани 

консултантски услуги за реинженеринг на процесите в 

предприятията (вид /I/4 от разходите посочени в т. 14.2. в 

Условията), чиито препоръки на етап кандидатстване са неизвестни, 

моля за ясно разграничение на допустимостта на разходите по 

Дейност 5 и допустимостта на едновременно присъствие на Дейности 

от вид 5.1. и 5.2. в едно и също проектно предложение, при условие 

че се отнасят от един и същи вид процеси, предмет на реинженеринг. 

 

Предварително Ви благодаря за разясненията! 

 

С уважение, 

 

Подател: Марин Башев 

Ел. поща: marin.bashev@abv.bg 

софтуерни приложения ще допринесат за тяхното постигане. 

В случай че кандидатът не може да предвиди какво оборудване и/или 

специализирани софтуерни приложения ще му бъдат необходими, той има 

правото да не залага като дейност, респективно разход - инвестициите в ново 

оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, тъй като по 

процедурата не е налице изискване за включване на задължителна комбинация от 

дейности в индивидуалните проектни предложения.  

Независимо от избраната комбинация, следва да имате предвид, че обхватът 

на дейностите не може да включва само инвестиции в ново оборудване и/или 

специализирани софтуерни приложения. 

Допълнително, в т. 7 от Формуляра за кандидатстване кандидатът следва да опише 

всяка една дейност, включена в проектното му предложение, както и да поясни 

начина на нейното изпълнение и резултатите, които ще бъдат постигнати, което от 

своя страна ще послужи за определяне на приложимостта и допустимостта на 

съответни заложени в проектното предложение разходи. 

Определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на 

активи става и на база документите, които кандидатът задължително следва да 

приложи към Формуляра за кандидатстване, а именно: 

-  Оферта и/или извлечение от каталог на производители/ доставчици и/или 

проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи. В случаите, 

когато кандидатът (и след допълнително изискване) не е представил/не е 

представил в изискуемия вид оферта и/или извлечение от каталог на 

производител/ доставчик и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция 

в активи, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно 

от оценителната комисия. 

- Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА 

(Приложение Е) - кандидатите следва да посочат минимални технически и/или 

функционални характеристики на предвидените за закупуване дълготрайни 

материални и нематериални активи, без да указват марки, модели и други 

конкретни технически спецификации, които насочват към определени 

производители, марки и модели. Този документ не може да бъде допълнително 

изискван от кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до 

подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на 

принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа няма да 

доведе до отхвърляне на проектното предложение, но ще  доведе до редуциране на 
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разходи в бюджета на проектното предложение (т. 5 от Формуляра за 

кандидатстване). 

 
 

 

 


