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

Дата на разясненията от УО: 04.07.2016 г. 

13. 24.06.2016 г. Здравейте, 

 

Имам въпрос във връзка с обявената Процедура на подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж 

на МСП“. 

 

Във връзка с някои текстове от УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, 

конкретно по "14.2. Допустими разходи", моля да отговорите на 

следните въпроси по определените изисквания в част "II. 

Инвестиционни разходи": 

 

1. CAD/CAM системите за управление на машините с ЦПУ са част от 

системите за управление на производствените фирми, пряко свързани 

с ..."управление на бизнес процесите в предприятията", в частност 

бизнес процеси в предприятията като "управление на 

проектирането/разработването", "управление на закупуването/МТС", 

"управление на производството", "управление на контрола" и др.. 

Този тип системи обхванати ли са от определението ..."друг вид 

базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес 

процесите в предприятията"? 

 

2. В точка 2 от част "II. Инвестиционни разходи" са определени 

ограничения на сумата за инвестиции, които представляват по-малко 

от 20% от максималната възможна стойност на един проект. В тази 

връзка моля да уточните и дадете примери за това  какво се включва 

и какво не се включва в ограничението от 100 000 лева, посочено в 

текста: 

... 

ВАЖНО: Разходите за придобиване на дълготрайни материални 

активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, 

представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат 

да надвишават 100 000 лв. по всеки индивидуален проект. 

1. Както е посочено в запитването Ви, разходите по т. 1 от раздел II „Инвестиционни 

разходи“ могат да бъдат освен за посочените примерни софтуери за управление и за 

друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес 

процесите в предприятията. Съгласно основните дефиниции в Приложение Р към 

Условията за кандидатстване, „софтуер за управление на бизнес процеси“ 

представлява вид приложение, което е насочено към оптимизиране на бизнес 

процесите и работните потоци в предприятието, с цел те да станат по-ефективни и да 

се адаптира към постоянно променящите се условия. 

В тази връзка, посочените в запитването Ви „CAD/CAM системите за управление на 

машините с ЦПУ“ не попадат в посоченото определение и по-скоро биха могли да 

бъдат отнесени към разходите по т. 2 от раздел II „Инвестиционни разходи“. 

2. Следва да се има предвид, че няма ограничение за максималния размер на 

общодопустимите разходи по всеки един проект. Както изрично е посочено в 

цитираните в запитването Ви текстове от Условията за кандидатстване, 

ограничението от 100 000 лв. се отнася единствено за разходите по т. 2 от раздел II 

„Инвестиционни разходи“ и не е приложимо по отношение на разходите по т. 1. 
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Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на 

ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в 

предприятията, които също представляват дълготрайни нематериални 

активи (ДНА). 

... 

 

Това ограничение отнася ли се за всички инвестиции в ДМА и 

специализирани софтуерни приложения свързани с изпълнението на 

прилаганите стандарти, като например - трикоординатна машина за 

измерване на характеристиките на сложни детайли, която заедно със 

специализирания софтуер струва много повече от 100 000 лева? 

Това ограничение не стимулира ли САМО и ОСНОВНО 

внедряването на ERP, CRM, MOM/MES и подобни системи, за които 

(съгласно Условията) могат да се използват средства без подобно 

ограничение (т.е над 80% от максималната възможна стойност на 

един проект или над 400 000 лева)? 

 

Предварително благодаря за отговора! 

 

Подател: Емил Петров 

Ел. поща: consult@qac-bg.com 

 

14. 24.06.2016 г. Здравейте отново, 

 

Бяхме Ви задали въпрос относно процедура BG16RFOP002-2.002 на 

20.06.2016г. Моля за отговор!  

 

С уважение :  

 

 

Подател: Ива Стоилова 

Ел. поща: eastlink_pv@mail.orbitel.bg 

 

 

Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 2. 

15. 26.06.2016 г. Здравейте, 

Бихте ли ми отговорили на следния въпрос за процедура на подбор на 

Кандидати с код на основна икономическа дейност С16.21 „Производство на фурнир 

и дървесни плочи“, С16.22 „Производство на сглобени паркетни плочи“, С16.23 
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проекти 

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж 

на МСП“: 

 

1.Код на икономическа дейност С16 допустим ли е целия, и ако не, 

моля посочете конкретно кой под код от него е допустим, 16.1 или 

16.2?  

 

С пожелание за здраве и успех! 

 

Подател: Крум Георгиев 

Ел. поща: krumgeorgiev2004@yahoo.com 

„Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството“, 

С16.24 „Производство на опаковки от дървен материал“ са допустими по настоящата 

процедура, при спазване на останалите критерии, изисквания и условия по 

процедурата. 

Код на основна икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и 

импрегниране на дървен материал“ е недопустим по настоящата процедура, с 

изключение на  производство на несглобени дървени паркетни дъски. 

Производството на други изделия от дървен материал (което е част от код С16.29) е 

допустимо по настоящата процедура, с изключение на производството на дърва за 

горене или пелети, получени от пресована дървесина или заместители. 

Производството на изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част 

от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура. 

Допълнително, недопустимостта на гореизброените кодове на икономическа дейност 

е с цел избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020. 

 

16. 27.06.2016 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“: 

 

Ако предприятие планира да закупи и внедри ИКТ софтуер за 

управление на бизнес процесите в предприятието, моля за разяснение 

кога се предоставят техническа спецификация с минимални 

технически и/или функционални характеристики на предвидени за 

закупуване дълготрайни нематериални активи и оферта и/или 

извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в 

интернет съобразно следните два сценария: 

 

Сценарий 1: Предприятието планира да закупи готов продукт - ИКТ 

софтуер за управление. Съобразно точка 14.2. Допустими разходи от 

Насоките за кандидатстване, този разход е Инвестиционен разход - 

Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за 

Както е посочено в т. 24 от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да 

представят при подаване на проектното предложение техническа спецификация на 

предвидените за закупуване активи (ДМА и ДНА) и оферта и/или извлечение от 

каталог на производител/доставчик и/или проучване в интернет  за всяка отделна 

инвестиция в активи (ДМА и ДНА).  

Допълнително, когато предприятието кандидат планира да закупи готов продукт - 

ИКТ софтуер за управление (Сценарий 1), тогава е задължително да представи при 

подаване на проектното си предложение Техническа спецификация (Приложение Е 

към Условията за кандидатстване) и оферта и/или извлечение от каталог на 

производител/доставчик и/или проучване в интернет  за съответната система. 

Когато обаче не съществува готов продукт на пазара, който да отговаря на нуждите 

на предприятието и се налага да бъде разработен такъв (Сценарий 2), кандидатът има 

възможността да се спре на другата допустима дейност по процедурата, а именно – 

Дейности за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за 

управление на бизнес процесите в предприятията и съответно в бюджета да попълни 

цитираните от Вас бюджетни редове. За този вид дейности/разходи за услуги на етап 
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управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи 

дълготрайни нематериални активи (ДНА) и следва да се бюджетира в 

III. Разходи за нематериални активи, перо 27. Разходи за придобиване 

и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес 

процесите в предприятията, представляващи дълготрайни 

нематериални активи (ДНА) 

 

Сценарий 2: Предприятието планира да закупи ИКТ софтуер за 

управление, който не съществува като готов продукт и ще се изготви 

специално за нуждите на фирмата. Съобразно точка 14.2. Допустими 

разходи от Насоките за кандидатстване, този разход попада в Разходи 

за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери 

за управление на бизнес процесите в предприятията и следва да се 

бюджетира в I. Разходи за услуги, перо 12. Разходи за услуги за 

разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за 

управление на бизнес процесите в предприятията.  

 

С уважение, 

 

Подател: Радина Боянова 

Ел. поща: r.boyanova@gmail.com 

кандидатстване не се изисква да се представят Техническа спецификация и съответно 

оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик и/или проучване в 

интернет. 

Допълнително, кандидатът следва задължително в т. 7 План за изпълнение/Дейности 

по проекта в описанието на дейността, в случая - услуги за разработване и въвеждане 

на ИКТ базирани софтуери, да опише характеристиките и основните параметри на 

системата, която следва да бъде разработена. 

В случай че в проектното предложение са включени дейности/разходи  за 

насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и 

услуги, част от които са и посочените в Сценарий 2,  кандидатите задължително 

трябва да представят в т.11 от Формуляра за кандидатстване обосновка за 

необходимостта предприятието да въведе съответния/ните ИКТ базиран/и софтуер/и 

за управление на бизнес процесите и описание на техническия, производствен и 

административен капацитет на предприятието от гледна точка приложимостта на 

предлаганите системи за управление, като представянето на обосновката е критерий 

за допустимост на проектните предложения, включващи дейности за насърчаване 

използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. 

17. 27.06.2016 г. Здравейте,  

Във връзка с отворена за кандидатстване процедура по „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“ моля за отговор на 

следният въпрос: 

 

„Услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери 

за управление на бизнес процесите в предприятията“ са в раздел " 

Услуги " и не е необходима оферта за тази дейност, от това следва ли, 

че не се описват минимални технически и/или функционални 

характеристики в Техническата спецификация на предвидените за 

закупуване ДМА и ДНА. 

 

Предварително благодаря! 

 

С Уважение, 

Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 16. 
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Подател: С. Димитрова 

Ел. поща: dimitrova.std@gmail.com 

18. 27.06.2016 г. Въпроси по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“ 

  

1.      По отношение на дейност „Внедряване и сертифициране на 

добри производствени практики (ДПП)“ – тази дейност ще е 

допустима само за сферите: 

-        производство на козметични продукти 

-        лекарства и лекарствени вещества 

-        хранителни продукти 

-        материали и предмети, предназначени за контакт с храни (както 

е съгласно дефиницията за ДПП от Приложение Р) 

или ще е допустима и за други сектори, в които има ДПП, утвърдени 

напр. от съответни браншови организации? 

  

2.      Има ли допуснати грешки/неточности (технически или други) 

при точкуването по критериите за пазарни позиции, икономическа и 

финансова стабилност на кандидата преди изпълнението на проекта в 

Приложение Ж: 

1)      претеглен коефициент на приходите от износ (където се дават 

най-много точки /6 т./ за втория стойностен диапазон, най-малко /1 т./ 

за най-високия диапазон и 0 т. за липса приходи от износ) 

2)      претеглен коефициент на разходите от обичайна дейност 

(където се дават най-много точки /6 т./ за третия стойностен 

диапазон, най-малко /1 т./ точки за най-високия и 0 т. за най-ниския) 

3)      претеглен коефициент на рентабилност на активите (където се 

дават най-много точки /6 т./ отново за третия стойностен диапазон, 

най-малко /1 т./ точки за най-високия и 0 т. за най-ниския) 

4)      претеглена брутна добавена стойност (където се дават най-

много точки /6 т./ отново за третия стойностен диапазон, най-малко /1 

т./ точки за най-високия и 0 т. за най-ниския) 

и ако да – ще бъдат ли те коригирани? 

  

Подател: Н. Христова 

1. В дефиницията за „добра производствена практика (ДПП)“ от Приложение Р към 

Условията за кандидатстване са посочени областите, в които е допустимо да бъде 

извършено внедряване и сертифициране на ДПП, а именно изброените от Вас четири 

области. 

2. В скалите за присъждане на точки по посочените в запитването Ви критерии не са 

допуснати грешки/неточности. Целта на настоящата процедура и характера на 

допустимите дейности предполагат подкрепа по-скоро за предприятия с потенциал за 

растеж, които имат капацитета да го развият, но все още се нуждаят да бъдат 

подкрепени чрез безвъзмездна финансова помощ по процедурата, отколкото за 

развити предприятия с високи  финансово-икономически показатели, за които се 

предполага, че вече са осъществили подобни инвестиции. В този смисъл е и 

възприетия подход на присъждане на точки по критериите за техническа и финансова 

оценка, съгласно който по-голям брой точки получават предприятията под и около 

средния диапазон по отношение на историческите данни за финансово-

икономическите показатели и с очакван относително по-висок ръст на нетните 

приходи от продажби и приходите от износ на продукция вследствие на подкрепата 

по процедурата. 
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Ел. поща: neh11@mail.bg 

19. 27.06.2016 г. Здравейте!  

 

Имам следните въпроси във връзка с Условията за кандидатстване по 

Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“:  

 

1. Има ли по-специфични изисквания относно доставчика на услугата 

по въвеждане на системи за управление в съответствие с 

изискванията на национални/европейски/международни стандарти?  

Например: да имат определена акредитация или да са сертифицирани 

(подобно на изискванията към доставчиците на услугите по 

сертифициране).  

 

2. Единствено фирма (юридическо лице) ли може да бъде доставчик 

на услугата по въвеждане на системи за управление в съответствие с 

изискванията на национални/европейски/международни стандарти 

или услугата може да бъде извършена от сертифициран 

специалист/одитор - физическо лице. В тази връзка: какви трябва да 

са разходооправдателният и платежният документ, за доказване на 

разходите, във всеки един от двата случая (фактура и платежно 

нареждане; граждански договор и сметка за изплатени суми?), както 

и по какъв ред трябва да проведем избора на доставчик (пак за двата 

случая)?  

 

Благодаря предварително!  

 

Лека работа, 

 

Подател: Таня Пенева 

Ел. поща: TPeneva@nemetschek.bg 

1. Условията за кандидатстване по процедурата не поставят изисквания по отношение 

на опит, квалификация, експертиза и пр. на изпълнителите на услуги по въвеждане на 

системи за управление в предприятията. Изборът на изпълнител на услугите по 

въвеждане на съответната система и определянето на изискванията към него е 

отговорност на кандидата с оглед постигане на целите на конкретния проект. 

2. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничение 

услугата по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на 

национални/европейски/международни стандарти да бъде извършена от 

сертифициран специалист/одитор- физическо лице.  

Разходооправдателните документи по отношение на разходи за външни услуги, 

свързани с изпълнението на проекта следва да бъдат: 

- В случай, че услугите се извършват от юридически лица: първичен 

разходооправдателен документ (фактура); платежно нареждане, заверено от 

банката/банково извлечение или фискален бон/вносна бележка доказващи плащането. 

-  В случай, че услугите се извършват от физически лица: сметка за изплатени 

суми; разходни касови ордери за изплатените суми (ако са платени в брой) или 

платежни нареждания, придружени от банкови извлечения за преведените 

възнаграждения; платежни нареждания, заверени от банката/банкови извлечения за 

трансфер на изплатени данъци и осигуровки. 

За повече информация във връзка с избора на изпълнител, моля запознайте се с 

Условията за изпълнение по настоящата процедура и с Ръководството за изпълнение 

на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020, публикувани на 

страницата на Програмата. 

 

         
 


