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Таблица за направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоките и пакетът 

документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.13 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”  
 

 

 

Текст в 

Насоките 
за 

кандидатс

тване  

Коментар/Предложение  Становище на УО на ОПК 

1.  Във връзка с обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен 

подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична 

модернизация в малки и средни предприятия" бих искал да направя коментари, препоръки и 

забележки както следва: 

 

1. Приложимият режим на държавни помощи по елемент „Инвестиции‖ е режим „групово 

освобождаване‖ по реда на чл.13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 

г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение 

на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО. Съгласно чл. 1, пар. 4 от същия регламент 

изискване за приложимост по същество на правото за „групово освобождаване‖ е по схема за 

регионална помощ, по която се предвижда подпомагане на кандидати от сферата на 

производството или услугите, тя да не бъде насочена само към определени сектори от 

производството или услугите, а да бъде отворена за кандидати от всички сектори в рамките на 

производството или услугите. Именно в противоречие на Регламент на Комисията (ЕО) № 

800/2008 е представеният проект на Насоки за кандидатстване, с който в т. 2.1.2 „Специфични 

критерии за допустимост на кандидатите‖, допустими са само кандидати от изрично посочените 

специфични сектори както следва: в сферата на производството – сектор C – „Преработваща 

промишленост‖; в сферата на услугите – сектор J - „Създаване и разпространение на 

 
Уважаеми г-н Антонов, 

 
 
 

 
1. Темата за подбора на 
специфични сектори и 

подсектори от българската 
икономика, които да бъдат 
подкрепяни по ОП 
„Конкурентоспособност‖ (ОПК) е 

дискутирана многократно в 
последните няколко години при 
обявяването на процедурите за 

технологична модернизация в 
МСП. 
Чл. 1, пар. 4 от Регламент (ЕО) № 

800/2008 на Комисията е 
конкретизиран в т. 10 от 
Насоките за национална 

регионална помощ за 2007—2013 
г., съгласно които по принцип 
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информация и творчески продукти; – само кодове - J61 „Далекосъобщения‖, J62 „Дейности в 

областта на информационните технологии‖ ,J63 „Информационни услуги‖ и сектор М 

„Професионални дейности и научни изследвания‖ само код М72 „Научноизследователска и 

развойна дейност‖. Определените за подпомагане сектори са подбрани по определена 

специфика, тяхната степен на технологичност както това става ясно от Общата информация за 

оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007 – 

2013 и процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в 

малки и средни предприятия‖, където е записано че схемата „е насочена към преодоляване на 

посочените ограничения чрез предоставяне на инвестиционна и консултантска подкрепа на 

малките и средни предприятия, като приоритетно подкрепя високотехнологичните и 

средно-високотехнологични сектори‖. При така описаната ситуация в сферата на 

производството не са допустими кандидати например от Сектор В „Добивна промишленост‖, 

Сектор F „Строителство‖ и др. а в сферата на услугите не са допустими кандидати от сектор G 

„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети‖, сектор H „Транспорт, складиране и пощи‖, 

сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство‖ и др. Така конструирана схемата не може да бъде 

обявена по Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008, защото е в противоречие с материалния 

закон и е обект на нотификация пред ЕК, а изпълнението и в предложения вид ще доведе до 

третирането и като неправомерна държавна помощ, подлежаща на възстановяване. В тази 

връзка предлагаме по настоящата схема да се даде възможност на всички допустими според 

програмата и режима на „групово освобождаване‖ сектори да кандидатстват или ако схемата 

бъде пусната в този вид, то тя предварително да бъде нотифицирана пред ЕК. Тъй като по 

Оперативната програма са факт вече две процедури, които се изпълняват в противоречие на 

Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 бих искал да ви уведомя, че във връзка с Регламент 

на Комисията (ЕО) № 659/1999 всяко физическо или юридически лице може свободно чрез 

интернет да подаде жалба за нарушаване на правилата на държавни помощи до ГД 

„Конкуренция‖ следвайки следният интернет адрес: 

регионалната помощ следва да се 

предоставя в рамките на 
многосекторни схеми за помощ и 
да не е концентрирана в 

конкретен сектор, т.е. за да е в 
съответствие с правилата за 
регионална помощ е достатъчно 
схемата да е многосекторна и не 

е необходимо да обхваща всички 
сектори. Посоченото се 
потвърждава и от предвиденото в 

чл. 1, пар. 4 от Регламент (ЕО) № 
800/2008 изключение, което 
допуска схемата да е насочена 

само към дейности в туризма. 
Проектът на Насоки за 
кандидатстване Обхваща цялата 

преработваща промишленост и 
преобладаваща част от 
високотехнологичните услуги 

(над една трета от 
класификатора на 
икономическите дейности). В 

допълнение изискването е за 
основната икономическа дейност 
кандидата, т.е. допълнителната и 

спомагателните дейности на 
кандидата може да попадат извън 
обхвата на очертаните в 

Насоките икономически 
дейности. 
Видно от посочването на 
недопустимите сектори в чл. 1, 
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 http://ec.europa.eu/competition/forms/intro_en.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В проекта на Насоки за кандидатстване е предвидено определени раздели да бъдат 

подпомагани приоритетно като получат затова допълнителни 7 точки на техническа 

оценка. Получава се така, че се присъждат точки за един административен критерий, 

пар. 3 от Регламент (ЕО) № 

800/2008 (въгледобивен сектор, 
стоманодобивен сектор, 
корабостроителен сектор, 

сектора за производство на 
синтетични влакна) понятието за 
сектор, използвано за целите на 
държавните помощи, не съвпада 

със сектора като буквено 
означение, използвано в 
класификацията на 

икономическите дейности, т.е. 
анализът не следва да се състои 
единствено в обхванатите 

кодове, а да включва и 
обстоятелството, че посочените 
икономически дейности обхващат 

най-голям дял от 
съществуващите малки и средни 
предприятия в България и от 

показателите на българската 
икономика. 
Не на последно място 

Управляващият орган на ОПК 
(УО) ще обяви схемата при 
спазване на всички приложими 

процедурни правила в областта 
на държавните помощи. 
 

2. Относно предвидените точки 
за приоритетните сектори ви 
уведомяваме, че това е 
направено съобразно 

http://ec.europa.eu/competition/forms/intro_en.html
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според това дали кандидатът попада под определен код, без да се оценява качеството на 

проектното предложение. Оказва се че кандидатите, които не попадат в раздели 

предвидени за приоритетно подпомагане никога не могат да съберат максималният брой 

точки, а на кандидатите предвидени за приоритетно подпомагане се дава предимство от 

9% спрямо максималния брой точки и 18 % спрямо минималния брой точки за 

преминаване на етап финансова оценка още на старта на техническата оценка. Въпреки, 

че няма пряко отражение върху крайното класиране подобно нещо е напълно нелогично 

при процедура на конкурентен подбор. 

 

Антонов 

 

приоритетите на настоящата 

процедура за целева подкрепа на 
определени сектори от 
икономиката, които генерират 

висока добавена стойност и 
експортен потенциал. 
В допълнение Ви информираме, 
че идеята за бонифициране на 

определени сектори беше взета 
след множество дискусии по 
повод на това да не бъдат 

изключвани сектори от 
допустимите за финансиране и 
точно поради тази причина беше 

избран подхода с присъждане на 
допълнителни точки за секторна 
принадлежност.  

Не на последно място бихме 
искали да Ви информираме, че за 
да бъдат одобрени за 

финансиране, кандидатите не е 
необходимо да получат 
максимален брой точки. В тази 

връзка УО е предвидил 
възможност за увеличаване на 
общия бюджет по процедурата в 

размер до 50% от одобрения от 
Комитета за наблюдение по ОПК 
бюджет, в случай че броят на 

проектните предложения, 
получили повече от 50 т. на етап 
„Техническа и финансова 
оценка‖, надхвърля определения 
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финансов ресурс. 

 

2.  Уважаеми дами/господа, 

Приложено изпращам своите предложения и коментари във връзка с Общественото 

обсъждане по горепосочената процедура. Надявам се предложенията и коментарите в 
писмото да бъдат от полза! 

В „Насоки за кандидатстване”: 

1. На стр. 35, т. 2 „Придружителни документи‖, буква е) е указано, че следва да 

се представят към проектното предложение: „Най-малко две оферти за всяка отделна 

инвестиция в активи и за консултантските услуги за разработване на маркетингови 

анализи и стратегии (една оферта при липса на повече от един производител/доставчик 

на съответния дълготраен материален или нематериален актив или услуга, която липса 

следва да бъде надлежно обоснована в раздел II, т. 5.1.1./т. 5.2. от Формуляра за 

кандидатстване) с предложена цена от производителя/доставчика – оригинал или 

копие, заверено от кандидата.”.  

Като Важно в каре на същата страница е записано, че „Офертата трябва да съдържа 

следните реквизити: име и адрес на оферента; техническа спецификация, съответстваща 

на запитването за оферта, изпратено от кандидата; цена на активите/услугата, вид на 

валутата, единична цена и обща стойност, включително описание на ДДС; срок на 

валидност на офертата и да бъде подписана. В случаите, когато офертата е представена 

по електронен път, кандидатите следва да представят копие от електронното съобщение, 

което удостоверява подаването на съответната оферта”.   

Считам, че е налице противоречие между цитирания по-горе текст по буква е), 

който не поставя изискване представянето на офертите да бъде съпроводено от 

запитването за оферта, изпратено от кандидата и описаното в карето Важно. От друга 
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страна не е възможно да се прецени дали представените оферти съответстват на 

запитването, изпратено от кандидата, ако липсва самото запитване? 
Предложение:  

За коригиране на противоречието - или да се добави към изискуемите представени 

в проектното предложение оферти и запитването на кандидата, или текста „техническа 

спецификация, съответстваща на запитването за оферта, изпратено от кандидата” в каре 

Важно да се замени със текст „техническа спецификация, съответстваща на запитването 

за оферта от кандидата, цитирано в офертата на производителя/доставчика. 

2. На стр. 39 от „Насоките за кандидатстване‖ е указано, че: „Заявяването за 

извършване на предварителна проверка може да бъде направено най-късно до 5 /пет/ 

календарни дни преди изтичане на крайния срок за подаване на проектни предложения.” 

Според разяснението: „Предварителната проверка се извършва от служителя, 

отговорен за приемането на проекта, като тя представлява проверка за наличието на 

документите, изброени в т. 3.1.1. Списък на документите за кандидатстване от 

настоящите Насоки, броя на приложените оригинали и копия, наличието на електронно 

копие и спазването на изискуемата форма за представяне на документите.”, 

собственоръчното номериране и подписване на проектното предложение от лицето-

приносител и служителя, отговорен за приемането на проекта(опция по избор на 

кандидата) не попада в обхвата на предварителната проверка и съответно за него не 

може да се приложи автоматично изискването за време до което е допустимо да се заяви. 

В същото време собственоръчно номериране и подписване на проектното предложение е 

трудоемък и продължителен като време процес, който би могъл да затрудни или направи 

невъзможно подаването в срок на проектни предложения на кандидати, чийто ред за 

подаване на проектно предложение е след заявило подписване и номериране лице, ако 

 

 
 
Предложението се приема 
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същото е пожелало това в последния ден на срока. 

Предложение:  

Към текста  в карето на стр.39: „В случай на подаване на проектното предложение 

на ръка, лицето-приносител на проекта има право по своя преценка да заяви 

собственоръчно номериране на страниците на оригинала и копията на проектното 

предложение. В този случай, лицето-приносител на проектното предложение и 

служителя, отговорен за приемането на проекта собственоръчно номерират и подписват 

всяка страница на проектното предложение.” Да се добави текст: „Заявяването за 

извършване на собственоръчно номериране и подписване на страниците на оригинала  

и копията на проектното предложение може да бъде направено най-късно до 5 /пет/ 

календарни дни преди изтичане на крайния срок за подаване на проектни предложения.” 

Във „Формуляр за кандидатстване”: 

3. На стр. 3, т. 3.2. е указано: „Представете обобщени данни за 

работниците/служителите във Вашето предприятие (по категории персонал)”. 

Предвид фактите: 

-Във всички досега обявявани процедури по ОП „Конкурентоспособност‖ неизменно 

и логично е поставян въпроса/чрез въпроси и отговори по съответната схема, съгласно 

изискванията и по време на информационните дни/ за момента, към който трябва да бъдат 

представени исканите данни за персонала - за приключила финансова година(коя) или 

към момента на подаване на проектното предложение;  

-Обсъжданата процедура вероятно ще бъде с краен срок за подаване на проектни 

предложения в самия край на 2011г. или в самото начало на 2012 г., така че въпросът за 

 

 
Предложението се приема 
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момента, към който се описва наличният персонал ще бъде съвсем актуален; 

-В „Критерии за оценка‖ по настоящата процедура не са посочени източниците на 

информация за извършване на оценката и кандидатите няма как да знаят дали 

разполагаемият човешки ресурс за изпълнението на проекта ще бъде 

оценяван/аналогична т. 3.2 е посочвана като източник за проверка при оценката н-р по 

процедура BG161РО003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия‖/; 

-Ако разполагаемия човешкия ресурс се оценява, а се дава възможност да се 

представят избирателно данни от кандидатите ще се наруши тяхната равнопоставеност, 

Предлагам: 

Да бъде уточнен и разписан в т. 3.2 на формуляра за кандидатстване моментът към който 
следва се отчитат данните за персонала на кандидата.  

 
 
 

 
 
 

 
 

В Декларация за държавни помощи: 

4. В образеца на „Декларация за държавни/минимални помощи‖ е вписано под 
т.1:  „В случай, че представляваното от Вас предприятие е получавало минимална помощ, 

моля попълнете 
 

 Приложение 1.” и съответно в т. 2: - „ В случай, че представляваното от Вас предприятие 

е получавало държавна помощ (извън случаите на минимална помощ), моля попълнете 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Предложението се приема 
Представените данни в раздел I, 
т. 3.2. на Формуляра за 

кандидатстване за заетите лица в 
предприятието следва да 
съответстват на данните към 

момента на подаване на 
проектното предложение. 
Посоченото ще бъде надлежно 

отразено във Формуляра за 
кандидатстване.  
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Приложение 2.”. 

В „Указанията за попълване на Декларацията‖ - стр. 5 е указано:„Ако след преглед 
на Приложение 1 и Приложение 2 установите, че не сте получавали нито минимална 
помощ, нито държавна помощ, то Вие не следва да попълвате и представяте нито едно от 

приложенията.” 
Декларацията е важен документ, свързан с допустимостта на кандидатите и за 

декларираните в него данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК. В нея не е 
предвиден текст, който да описва приложените от кандидата (съгласно указанията в 

декларацията) приложения към декларацията, когато има такива, а в същото време не се 
изисква да се представят приложенията като част от образеца, ако не са попълнени. По 
този начин липсва писмена информация и съответно липсват неоспорими доказателства за 

подадени или не приложения към декларацията и описани или не получените 
държавни/минимални помощи от кандидата, а така се създават условия за евентуални 
административни и/или съдебни спорове между кандидата и Договарящия орган. Предвид 

описаното, смятам за наложително и  
 

Предлагам: 

Да се добави текст след т. 3 от Декларацията:  
 „Приложения: 
-…………………… 

-………………………. 
/Описват се приложенията, които се прилагат, ако се прилагат такива/ 
С уважение:..................... (Д.Кузманова-управител) 

ЕЛИТ ПАРТНЕР КОНСУЛТ  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Приема се частично. 
„Декларацията за 

държавни/минимални помощи‖ 
представлява образец, 
неразделна част от Наръчника по 

ОПК. Направеното предложение 
ще бъде анализирано и обсъдено 
при бъдещи изменения в 

Наръчника. 

 

3.  Най подробно прочетох насоките за кандидатстване по откритата процедура за 

конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване :BG161PO003-2.1.13 
ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ ИСРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.  Имам следните 
предложения относно списъкът на документите за кандидатстване: 

Да се изискват допълнително следните документи от кандидатите. 
1. .Към Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и 

средните предприятия да се изисква приложение с наименованията на предприятията 

партньори и /или свързани предприятия  съответно с процента на участието им за 

 

 
 
Предложения от 1-4 не се 

приемат. 
 
УО е възприел цялостен подход на 

облекчаване на условията за 
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2008г. 2009г . 2010г. ,тъй като справката за обобщените параметри е само за 

последната завършена година и се изисква чак при подписването на договора за 
безвъзмездна помощ. 

2. Кандидатът да представя копие от отчета за заетите лица ,средствата за работната 

заплата и други разходи на труд за 2008г. 2009г. 2010г. и за своите предприятия 
партньори  или свързани лица .Като заверката на отчета се извършва от националния 
статистически институт където е адреса на управление на кандидата /съответно на 
партньорите и/или свързаните лица/,тъй като отчета за заетите лица не се публикува в 

търговския регистър. 
3. Да се изисква и копие от консолидирани т.е. отчети  ако кандидата съставя такива  

или последния консолидиран отчет в който попада за 2008г 2009г и 2010г/Ако е обявен в 

Търговския регистър не се изисква/ Много от кандидатите не могат правилно да се 
определят да ли са микро ,малко  или средно  или голямо предприятие .Ако се включат 
гореописаните документи към списъка на документите за кандидатстване ще има по голяма 

нагледност при определяне на категорията на кандидатите/микро, малко или средно/, а на 
проверяващите ще е по лесно . 

4. Да не се допускат до разглеждане проектите  на кандидатите , които имат публични 

задължения,като се изисква  от кандидатите  удостоверение за наличие и липса на 
задължение от НАП  И от Общините по адрес на управление/за данък недвижими  имоти и 
такса  битови отпадъци/, а не само да се попълва декларация  по чл 7.ал.7 т.1  на ПМС. 

 
С   Уважение : 
Никола Игнатов. 

кандидатстване по процедурите по 

ОПК. В тази връзка на етап 
подаване на проектното 
предложение от кандидатите се 

изисква да представят само онези 
документи, които представляват 
изрично условие за допустимост. В 
случай на одобрение на 

проектното предложение, преди 
сключване на договор за 
безвъзмездна финансова помощ, 

от кандидата се изисква 
представянето на доказателства в 
потвърждение на декларираните 

обстоятелства. Стремежът е по 
този начин да се даде шанс на 
повече и по-качествени на брой 

проекти да преминат през 
отделните етапи на оценка, а не 
да бъдат отстранявани по 

формални критерии. 
Следва да бъде уточнено също 
така, че образецът на Декларация 

за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 
от Закона за малките и средните 
предприятия е одобрен със 

заповед на  министъра на 
икономиката, енергетиката и 
туризма от 17.01.2011 г. и е 

обнародван в Държавен вестник, 
бр.10/2011 г. Към Декларацията 
има Указания за попълването й, 
както и Справка за обобщените 
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параметри на предприятие, 

подаващо Декларацията за 
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 
Закона за малките и средните 

предприятия, които също са 
одобрени със заповед на  
министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма от 

22.03.2011 г. Не е в 
компетентността на УО да 
променя, допълва или преработва 

Декларацията и/или приложенията 
към нея. 
Изискването на документи на етап 

кандидатстване в потвърждение 
на обстоятелствата към 
Декларацията по чл. 7, ал. 7, т. 1 

на ПМС 121/31.05.2007 би било в 
противоречие с изискванията на 
същото постановление, съгласно 

което посочените обстоятелства се 
доказват от кандидатите на етап 
кандидатстване само с 

декларация. 
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4  
Уважаеми госпожи и господа,  

По повод общественото обсъждане на документацията „Насоки за 
кандидатстване” по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с 
определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в 

малки и средни предприятия" бихме желали да предложим на вашето внимание 
следните адекватни изменения и подобрения:  

1) 

 В точка 1.2. Режим на държавните помощи е записано „Данните за получени 

минимални и/или друг вид държавни помощи следва да бъдат надлежно посочени от 

кандидата в „Декларация за държавни помощи‖, попълнена по образец (Приложение 

Г към Насоките за кандидатстване, включващо и Указания и примери за попълване 

на Декларацията за държавни помощи).‖ 

Изискването за представяне на Декларация за държавни помощи е 
незаконосъобразно и нецелесъобразно. 

 
Продължава да се изисква информация, която, в нейния пълен обем  е достъпна 
единствено в служебни регистри и единствено за служители на администрацията. 

Изключение прави регистъра за минимални помощи на Министерство на финансите, но той 
не съдържа пълна информация и в този смисъл не може да се счете за достоверен 
източник. 

 

Не се указва изрично, плащания с какъв конкретен източник и по какви правоотношения, 
се считат за държавни помощи/помощи de minimis. Указаните регламенти са с висока 
степен на абстрактност и техните норми не могат да бъдат използвани за определяне на 

данните за получени помощи от кандидатите. От друга страна националното 
законодателство (Закон за държавните помощи и правилника за прилагането му) урежда 
тези отношения на ниво държавна администрация – Европейска комисия и не засяга 

получателите на помощта. Отново е невъзможно, въз основа на тази нормативна уредба да 

 

 
 
 

 
 
 
 

1. В редица срещи, обсъждания и 
указания, Министерството на 
финансите (компетентния 

национален орган в областта на 
държавните помощи) е пояснило, 
че подържаните от него регистри 

на държавните помощи нямат 
характера на централен регистър 
и не могат да послужат за 

служебна проверка, а се ползват 
единствено за целите на 
докладване на помощта. 

Изискването за деклариране на 
минималната помощ следва от чл. 
3, пар. 1 от Регламент 1998/2006 

г. съгласно който, когато няма 
централен регистър преди 
предоставяне на минимална 

помощ, съответната държава-
членка трябва да получи от 
предприятието декларация, в 

писмена или електронна форма, 
относно получаването на други 
минимални помощи през двете 
предшестващи данъчни години и 
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се определи, дали е получена държавна помощ/ минимална помощ.  В този смисъл, 

предвид настоящото положение, правилното попълване на Декларацията за държавни 
помощи, дори и при стриктно спазване на изискванията и указанията за това, се превръща 
в мъчно постижима  задача, която води до отпадане на кандидати, не поради тяхната 

недопустимост или недопустимост на проектното им предложение, а поради неправилно 
попълване на изискуеми документи. В този смисъл изискването за представяне на 
декларацията не отговаря на целта, заради която е поставено.  

 

Следва да се има предвид, че съгласно изискванията на Закона за електронното 

управление „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и 

организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и 

организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са 

длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните‖. Това задължение 

кореспондира пряко с изискванията на Закона за държавните помощи – чл. 12 и 

следователно В този смисъл вмененото в задължение на кандидатите представяне 

на Декларацията за държавни помощи противоречи на закона.  

2. 

 В точка 2.2 Допустимост на проектите/дейностите (3.Видове 

проекти/допустими дейности) е записано, че кандидатите за безвъзмездна 

финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи:  

1. Дейности по елемент „инвестиции‖ и елемент „услуги‖ или 

2. Дейности само по елемент „инвестиции‖ 

С оглед на факта, че визуализацията е задължителен елемент (спадащ към елемент 

„услуги”), и предвид цитат от т. 5.8. Мерки за информираност и публичност от Насоките 
за кандидатстване: „Неспазването на правилата за визуализация може да доведе до 

през текущата данъчна година.  

Изискването за декларирането на 
други получени помощи следва от 
обстоятелството, че неспазването 

на правилата за натрупване на 
помощта води до постановяване 
на възстановяване на помощта от 
бенефициента.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
2. Не се приема.  

При финансиране на подаден 
проект, включващ само елемент 
„Инвестиции‖, бенефициентът е 

длъжен да спазва изискванията за 
визуализация, разходите за която 
следва да бъдат за негова сметка. 

Дефинирани по този начин 
видовете допустими проекти 
изключат възможността да се 

кандидатства с проект, съдържащ 
само елемент „Услуги‖. По този 
начин се дава по-голяма свобода 
на бенефициентите при изготвяне 
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непризнаване на част или на цялата стойност на извършените по проекта 

разходи”, считаме за ненужно проектните предложения да включват само дейности по 
елемент „инвестиции‖ и предлагаме втората точка „Дейности само по елемент инвестиции” 
да отпадне.  

 
3. 
 В точка 2.3 Допустимост на разходите от Насоките за кандидатстване, 2.3.1 Условия за 

допустимост на разходите е записано: „Всички разходи трябва да бъдат извършени 

след датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ 

и до изтичане на срока за изпълнение на проекта, с изключение на разходите за 

консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата. 

Разходите за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение трябва да 

бъдат фактурирани преди датата на подаване на проекта и след датата на обявяване на 

настоящата процедура, като плащането по тях може да бъде направено както преди 

подаването на самото проектно предложение, така и след това, но не по-късно от 

крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на 

дейностите по проекта. 

С оглед предоставената възможност разходите за консултантски услуги за изготвяне на 

проектното предложение по процедурата  да са допустим разход по проекта, считаме, че е 
недопустимо да се поставя условие за плащането им, тъй като  начинът на  плащане на 
тази услуга е предмет на проведена процедура съгласно ПМС 55 / събиране на три оферти/  

и подписан договор между възложител и изпълнител.  
При дадената възможност за възстановяване на този вид разход релевантния текст е, че 
разходите за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по 

процедурата трябва да бъдат извършени след датата на обявяване на процедурата за 
избор на проектни предложения  и преди датата на подаване на проекта.  
 
4) 

 
 В точка 2.3.2. Допустими разходи, 3. Специфични допустими разходи по Елемент 

на проектното предложение. 

 
 
 

 
3. Не се приема. Цитираният 
текст не поставя условия за 
плащането на разходи за 

консултантки услуги, а указва 
сроковете, в които следва да 
бъдат извършени плащанията, за 

да могат тези разходи да бъдат 
признати за допустими. 
Предложеният от Вас текст, 

съществуващ в Насоките на 
предходни процедури, бе счетен 
от кандидатите за неясен. По тази 

причина в Насоките за 
кандидатстване е включен 
текстът, че „Разходите за 

консултантски услуги за изготвяне 
на проектното предложение 
трябва да бъдат фактурирани 

преди датата на подаване на 
проекта и след датата на 
обявяване на настоящата 

процедура….‖ 
 
 

4. Не се приема. Именно 
натрупаният опит на всички 
участници в приключилите 
процедури обезсмисля приемането 
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„Услуги” са записани като допустими : 

- Разходи за консултантски услуги за разработване на маркетингови анализи и 

стратегии, свързани с новите процеси, продукти/услуги; 

- Разходи за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на 

проектното предложение по настоящата процедура –не повече от 10 000 лева; 

- Разходи за визуализация на проекта –не повече от 3 000 лева;   

- Разходи за одит на проекта –не повече от 8 000 лева.  

 

С оглед на приключилите до този момент процедури и от натрупания опит на всички 
участници добре е да се помисли в посока, в която да се даде възможност допустими 
разходи да бъдат: 

- Разходи за управление на проекта – с оглед ангажираността на определени 

служители или външни експерти; 

- Разходи за канцеларски материали и консумативи  - с оглед безобразно големият 

обем от документи изготвяни на хартиен носител. Искрено се надяваме, че в най-

скоро време ще бъде въведена електронната форма на обмен на информация по 

проектите / от тяхното подаване до реализирането и отчитането им./  

С оглед на отпадане на разхода за одит при други текущи схеми, предлагаме този разход 
също да отпадне от настоящата схема.  
 

 
 
5.) 

 В раздел 2.3.2.2 Специфични допустими разходи по процедурата е поставен акцент 

на разходите за управление на 

проекта за допустими.  
По отношение разходите за 
канцеларски материали и 

консумативи – следва да се има 
предвид, че те все пак биха 
представлявали незначителен 
процент от общо допустимите 

разходи и предвид необходимостта 
от спазване разпоредбите на ПМС 
№ 55/2007 г., независимо от 

стойността на безвъзмездната 
помощ, включването им като 
допустими разходи би довело до 

допълнителни затруднения на 
кандидатите. УО възнамерява в 
най-скоро време да обяви 

процедура, по която да 
съществува възможност за 
електронно кандидатстване. 

Предвид допустимия размер на 
предоставяната безвъзмездна 
финансова помощ, одитът по тази 

процедура е задължителна 
дейност. 
 

 
 
 

5. Шосейният транспорт (част от 
сектор Н) не е сред допустимите 
сектори по настоящата процедура, 
които са сектор С, J 61-63, M72. 
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върху следното съдържание: „максималният размер на безвъзмездната финансова 

помощ, получена по елемент „услуги‖ от настоящата процедура не трябва да надхвърля 

391 166 лева за предприятие за период от 3 последователни финансови години, като за 

кандидати осъществяващи дейност в отрасъл „шосеен транспорт”, този размер е 

195 583 лв. „  

Молим за уточнение точно предприятия с кои кодове на дейност се включват в „отрасъл 
„шосеен транспорт‖, предвид това, че НКИД 2008 не борави с това понятие. 

6). 

 В раздел 2.4. Допустимост на изпълнителите от страна на бенефициента и 

правило за произход е разписано и отбелязано с ВАЖНО, че „бенефициентите 

следва да прилагат задължително процедурите за определяне на изпълнител 

съгласно условията и реда, предвидени в ПМС 55/12.03.2007 г. независимо от 

размера и интензитета на договорената безвъзмездна финансова помощ, като 

във всички случаи, когато предвидената стойност на разходите за 

услуги.доставки, включително съфинансиране от страна на бенефициента без 

ДДС е до 15 000 лева включително, бенефициентите са длъжни да съберат не 

по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, 

с оглед спазване на принципите за добро финансово управление.” 

Това задължение противоречи на Конституцията на Република България, Закон за 
нормативните актове, Административно процесуалния кодекс, Устройствения 

правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  
 

С настоящия текст се отменя действието на норми от ПМС № 55/12.03.2007 г. Доколкото 
настоящите насоки се одобряват със заповед на Министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма, е недопустимо дерогирането с такъв правен документ, действието на разпоредби 

Прагът за шосеен транспорт е 

включен в Насоките с оглед 
детайлност на изискванията за 
минимална помощ.  

 
 
  
 

 
 
6. ПМС №55/2007 г., установява 

минимални изисквания относно 
избора на изпълнител, които могат 
да се конкретизират от УО. УО е 

въвел посоченото изискване по 
следните съображения: 
Съгласно чл. 4 ал. 1 т. 1 от ПМС 

236/2007, за да са допустими за 
възстановяване, разходите трябва 
да отговарят на принципите за 

добро стопанско управление. 
Задължението за представяне на 3 
оферти за всеки вид разход под 15 

хил. лв. е вменено на 
бенефициентите с оглед 
намаляване вероятността от 

непризнаване на извършени по 
договора разходи. 
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от нормативен акт, какъвто представлява постановлението на Министерски съвет. 

Заповедта е акт по прилагането на закона и няма нормотворчески характер. ЗНА изрично 
разписва правилата за промяна и отмяна на нормативни актове. Това се явяват действия 
стоящи извън компетентността на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.  

 
7.) 
 Като изискуеми придружителни документи за кандидатстване са посочени и „Най-малко 

две оферти1 за всяка отделна инвестиция в активи и за консултантските услуги за 

разработване на маркетингови анализи и стратегии с предложена цена от 

производителя/доставчика – оригинал или копие, заверено от кандидата‖  

В същата точка е записано, че офертата „трябва да съдържа следните реквизити: име и 

адрес на оферента; техническа спецификация, съответстваща на запитването за 
оферта, изпратено от кандидата, цена на активите/услугата, вид на валутата, единична 
цена и обща стойност, включително описание на ДДС; срок за валидност на офертата и 

да бъде подписана.” 
 

Поради естеството на работата с проектна документация и многобройните документи, които 

трябва да бъдат подписани, подпечатани и заверени, бихме желали да Ви обърнем 
внимание към това да се даде възможност заверката на документи да бъде извършвана от 
други лица като в тази връзка предлагаме да се приеме подписването чрез печат с подписа 

на ръководителя на предприятието. Това решение в голяма степен би улеснило 
потенциалните бенефициенти, и съответно го считаме за подходящо и приемливо.  
 

8.) 

 В точка 3.4. Предоставяне на допълнителна информация е записано: 

„Публикуваните на интернет страницата на Управляващият орган отговори 

 

 
 
 

 
7. Изискванията относно 
реквизитите на офертата са 
облекчени в максимално 

допустимата степен. Печатът с 
подпис, както правилно се 
отбелязва, представлява печат, а 

не подпис и не може да 
удостовери валидно направено 
волеизявление от лицето, от което 

изхожда съответния документ. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
8.  Посочените изисквания 

означават, че с отговорите на 
въпросите, установените в 
Насоките за кандидатстване 

                                                   
1
 В случай, че офертите са представени на чужд език, то те задължително следва да бъдат придружени от превод на български език, заверен от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно 

с оригинала 
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на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната 

комисия по процедурата. 

Но, също така е акцентирано върху: „Публикуването на интернет страницата на 

УО – www.opcompetitiveness.bg отговори на въпроси имат само пояснителен 

характер и не могат да изменят условията посочени в настоящите Насоки за 

кандидатстване.” 

Считаме, че гореизложеният текст внася недоразумение в тълкуванието си. В тази връзка, 

бихме желали да получим повече яснота относно как отговорите от една страна са 

задължителни за оценителната комисия, а от друга – имат само пояснителен характер.  

9) 

 В критериите за техническа оценка на проектните предложения в точка V. 

Реалистичност на дейностите, времевата рамка и устойчивост на резултатите като един 

от критериите е посочен 1. Реалистичността на дейностите по проекта от гледна 

точка постигане на заложените резултати.  

Предлагаме в документацията за Насоките за кандидатстване да се внесе повече яснота 
относно критериите, по които се оценява този критерий. Молим да се конкретизира този 

показател като се даде детайлно описание кога съответно се присъждат 1,2 или 3 точки.  
 

10.) 

 В раздел Техническа оценка от Насоките за кандидатстване е разписано, че „във 

Формуляра за кандидатстване (раздел II, т. 7.2), кандидатите трябва да представят 

информация за индикаторите за измерване на постигнатите резултати от изпълнението 

на проекта. Освен индикаторите, относими към конкретния проект, кандидатите следва 

изисквания могат само да бъдат 

разяснени, но не могат да бъдат 
променени. Така направените 
разяснения по изискванията са 

със задължителен характер за 
оценителната комисия. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
9. Критериите, по които се 
оценява проектното предложение 

са представени като Приложение Е 
„КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА 
ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ‖  на Насоките за 
кандидатстване. 
 

 
 
10. Предложението се приема. 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.opcompetitiveness./
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задължително да включат информация за следните индикатори:‖ някои от тях са:  

- подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии/ 

продукти (брой)  

- реализирани инвестиционни проекти (брой); 

- проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии 

(брой)  

Считаме, че гореизложените индикатори са съотносими към схемата като цяло, но не и към 

отделния проект, където броят е винаги 1. Поради това считаме, че индикаторът не е 

релевантен в контекста на гореизложеното, а именно - на ниво отделен проект.  

11.) 

 В част 4.1.2.2. Финансова оценка, на различните критерии са дадени различен брой 

точки, но няма описание кога колко точки се присъждат.  

Предлагаме в документацията за Насоките за кандидатстване да се внесе повече яснота 

относно методологията, по която се дават съответно 1, 2  и пр. точки и да се представи 
детайлно описание, за да бъде възможна подобна обективна оценка още при първоначална 
оценка за допустимост на кандидата.  

 
12) 

 

 При изискването на допълнителни разяснение и информация от страна на кандидатите 

относно декларираните обстоятелства и представените документи, съгласно т. 3.1.1 от 

Насоките за кандидатстване. е посочен срок за предоставяне на исканите допълнителни 

разяснения от 3 (три) работни дни от датата на получаване на писменото искане 

от страна на Оценителната комисия.  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
11.  Критериите, по които се 
оценява проектното предложение 

са представени като Приложение Е 
„КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА 
ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ‖  на Насоките за 
кандидатстване. 
 

 
12. Посоченото изискване касае 
единствено даването на 

разяснения по представените 
документи (не и представяне на 
нови документи) на етап 

техническа и финансова оценка. 
Срокът за предоставяне на 
липсващи документи на етап 
оценка на административното 
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Поради факта, че допълнителните разяснения в много случаи изискват набиране на 

документи и удостоверения от различни държавни институции, които от своя страна 
ограничават бенефициентите, тъй като им е необходимо определено време за издаване на 
такива документи, което в повечето случаи се оказва повече от срока за предоставяне на 

допълнителните разяснения от 3 дни, предлагаме на вашето внимание този срок да бъде 
увеличен на 5 до 7 дни.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
13) 

 В Насоките за кандидатстване е отбелязано като акцент, че „по процедурата ще 

бъдат финансирани с предимство (като получат допълнителен брой точки) 

съответствие и допустимостта е 7 

календарни дни. Сроковете за 
представяне на 
разяснения/документи са 

установени във  Вътрешните 
правила за работа на 
Оценителната комисия и на екипа 
по договаряне при процедури за 

предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ  по Оперативна 
програма „Развитие на 

конкурентоспособността на 
българската икономика‖ 2007 – 
2013, неразделна част от 

Наръчника по ОПК. Бихме искали 
да Ви информираме, че преди 
последните изменения от месец 

юни 2011 г. на Наръчника, срокът 
за представяне на разяснения 
беше 3 календарни дни, с 

посочените изменения срокът 
беше увеличен на 3 работни дни, 
което представлява оптималния 

срок за представяне на 
разяснения, при който 
оценителната комисия може да 

приключи работата си в срок. 
 
13. Секторите, които цитирате 

носят повече точки, но не са 
единствените допустими сектори 
по процедурата. Допустими по 
настоящата процедура са следните 
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кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в 

секторите/раздели/групи/класове, посочени по-долу, съгласно Класификацията на 

икономическите дейности 2008 г, както следва:  

- Високотехнологични и средновисокотехнологични производства – раздели с код С10.82, 

С10.84 и С10.86, C20, C21, С22, С25, C26, C27, C28, C29 и С30; 

- Високотехнологичните услуги и други услуги с наситеност на знанието – раздели J61, 

J62, J63;  

- Предприятия от подсектор „научно-изследователска и развойна дейност‖ с код М72.‖ 

Предприятията с гореспоменатите кодове на дейност са посочени освен в гореспоменатия 

текст, където пише че ще получават допълнително точки, и в раздел 2.1.2 Специфични 

критерии за допустимост на кандидатите. Молим да уточните само предприятия с тези 

кодове на дейност ли са допустими кандидати по настоящата процедура, или и други 

фирми ще могат да кандидатстват.  

С уважение,  
Силвия Савова   

 
 
 

кандидати: 

Предприятия, които развиват 
основната си икономическа 
дейност в следните допустими 

сектори/раздели/кодове съгласно 
Класификацията на 
икономическите дейности 2008 г. 
(Приложение С към Насоките за 

кандидатстване): 
 Сектор C „Преработваща 
промишленост‖;   

 Сектор J „Създаване и 
разпространение на информация 
и творчески продукти; 

далекосъобщения‖ – само кодове 
на основна икономическа дейност 
от разделите: 

J61 „Далекосъобщения‖;  
J62 „Дейности в областта на 
информационните технологии‖;  

J63 „Информационни услуги‖. 
 Сектор М „Професионални 
дейности и научни изследвания‖ - 

само кодове на основна 
икономическа дейност от раздел 
М72 „Научноизследователска и 

развойна дейност‖. 
 
 

5  Предложения на БАКЕП по схема BG161PO003-2.1.13„Технологична модернизация 
в малки и средни предприятия“ във връзка с публикувания за обществено 
обсъждане проект на Насоки за кандидатстване на 17.08.2011 

В публикуваната документация виждаме един основен проблем – срок за реализация на 
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проектите 12 м. От опит по всички предишни процедури за технологична модернизация е 

доказано, че проектите не могат да бъдат изпълнени за 12м. , а за 18. Надяваме се УО да 
направи необходимите постъпки за удължаване на срока до 18 месеца.  
С поздравления за въвеждането на повече финансови , т.е. абсолютно обективни критерии 

за оценка, предлагаме следните корекции в методологията за оценка, които ще я изчистят 
напълно от субективност и неефективност и ще направят самата оценка значително по-
бърза:  
 

N Предложение Коментари/обосновка 

 
Изчистване на методология за техническа  оценка 

1 Да отпадне I.1.1.1 Структура на 
реализацията на продукцията по пазари като 

4 т. се прехвърлят към 1.1.2. Приходи от 
износ на предприятието за 2010г.  
В 1.1.2. общо 8 т. да бъдат разпределени  за 

износ между 10% и 100% по следния начин:  
За износ <от 10%  - 1 т. 
За износ 10- 20%  - 2 т. 

За износ 20 -30%  - 3 т. 
За износ 30-40%   - 4 т. 
За износ 40-50%  -   5 т. 

За износ 50-60%   - 6 т. 
За износ 60-70%  - 7 т. 
За износ над 70%  - 8 т. 

1.1.1. и 1.1.2 са два критерия 

оценяващи един и същи 

показател – износа. Единият 

критерий е излишен и повтарящ 

се.  

1.1.1. не диференцира фирми с голям 

и такива със символичен износ, 

докато 1.1.2 оценява адекватно 

износа.    

1.1.2. трябва да бъде детайлизиран 

така, че да отразява 

максимално разликата между 

предприятия, които изнасят под 

10% и такива, които изнасят 

над 70% 

2 „I.4.1 Инвестиционна дейност на кандидата 

през последните три години‖ да се оценява 
на базата на сума на дълготрайните активи, 
а не на базата на недоказуеми твърдения в 

В настоящия вариант се дават 3 т. на 

базата на недоказуеми твърдения на 
кандидата – достатъчно е кандидатът 
да твърди, че е инвестирал през 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Не се приема - Показателите 
са взаимодопълващи се като най-
голям брой точки ще получат 

предприятия, които изнасят 50% 
или повече от продукцията си на 
международния пазар, както и 

предприятия които работят за 
вътрешния пазар и са национално 
представени, но не осъществяват 

износ. 
 
 

 
 
 

 
 
2. Ще бъде взето предвид при 

оценката на проектните 
предложения. 
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таблици за инвестиционни проекти от 
формуляра за кандидатстване, тоест:  
- Отчетен е ръст на показателя/сума на 

дълготрайните активи/ през 2010 г. спрямо 
2009 г. и през 2009 г. спрямо 2008 г. – 3 т. 
Отчетен е ръст на показателя само през 2010 

г. спрямо 2009 г. или през 2009 г. спрямо 
2008 г.  – 2 т.  
Не е отчетен ръст на показателя нито през 

2010 г. спрямо 2009 г., нито през 2009 
спрямо 2008 г. -0 т. 

последните 3 год., за да получи 3 т.  
Оценката на инвестиционната дейност 
на базата на сума на актива е: 

- абсолютно обективна 

- несравнимо по-бърза от 

оценката на голямо количество 

таблици с разписани 

инвестиционни проекти  

 

3 „I.4.2 Внедрени стандарти и системи за 
управление на предприятията‖ да се оценява 

на базата на доказателствени документи 
приложени по желание от кандидата, а не на 
недоказуеми твърдения във формуляра, 
тоест: 

- за внедрен стандарт, ДПП, СЕ – копие от 
сертификат или друг удостоверителен 
документ 

- за ИКТ система за управление – копие от 
счетоводното завеждане на системата или 
копие на договор с доставчик на такава 

система 

В настоящия вариант се дават 3 т. на 
базата на недоказуеми твърдения на 

кандидата – достатъчно е кандидатът 
да твърди, че е реализирал 
изискуемите дейности,за да получи 3т. 

4 Да отпадне оценяване на количествено 
измерими показатели разпределено в петте 
части на II. Степен на нарастване на 

конкурентоспособността на кандидата като 
ефект от изпълнението на проекта.   
Предоставянето на количествено измерими 

показатели за ефекта от проекта да се 
оценява в един отделен раздел от оценката: 

В настоящия вариант има ефекти, 
напр. качество, които не са 
количествено измерими, а последното 

се оценява 
Оценката е много по-сложна и бавна, 
тъй като базата й е разхвърляна в  

много части на проекта.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3.Предложението се приема.  
Към проектното предложение ще 
бъдат изисквани доказателства. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
4. Една от целите на 
предложените Критерии и 

методология за оценка на 
проектни предложения 
(Приложение Е) е постигане на по-

голяма обективност. 
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т. II. 7. 
За този раздел да се дават до 3 т. взети от 
предходните части на раздел II. 

Оценката да се прави единствено на базата 
на таблица 7.2. във формуляра за 
кандидатстване отразяваща индикатори за  

измерване на постигнатите резултати. 
 

5 Да се върне предишният вариант от 
BG161РО003-2.1.11 на оценка на въвеждане 

на нови продукти и услуги като резултат от 
проекта в II.3. 

По много проекти въвеждането на 

нови продукти и услуги не е възможно 

и е ирелевантно.  

6 Да се увеличат точките за принадлежност 

към приоритетни подсектори на настоящата 
процедура до 10 т. от предложените 7т. като 
се отнемат пропорционално от различните 

подраздели на раздел II. Степен на 
нарастване на конкурентоспособността на 
кандидата като ефект от изпълнение на 

проекта.  

Ефектът от ОПК трябва да бъде 

съсредоточен максимално в сектори с 

висока добавена стойност.  

7 Критерий 1 Икономическа и финансова 
стабилност на кандидата от Финансова 
оценка да бъде  прехвърлен към техническа 

оценка, Раздел I. Конкурентоспособност на 
предприятието преди изпълнението на 
проекта.   

Всички критерии оценяващи 

настоящото и минало състояние на 

кандидата е логично да бъдат в един 

етап на оценката, не в два различни.  

Естествено Икономическата и 

финансова стабилност на кандидата 

принадлежи към оценка конкуренто-

способността на предприятието преди 

 

 
 
 

 
 
 
 

5. Не се приема. Една от целите 
на настоящата процедура е 
развитие на нови продукти и 

услуги. 
 
6. Не се приема. Полученият 

коментар № 1 е с противоположно 
искане. При обсъждането на 
предходната процедура за 

технологично обновление бяха 
получени предложения това 
ограничение да отпадне. 

 
7. Не се приема. След 
техническата оценка отпадат само 

кандидати, чиито проектни 
предложения не отговарят на 
изискванията за качество. С 

посочените критерии се оценява 
реалистичността на предвидените 
разходи по проекта, които 

предприятието може да си позволи 
да направи. 
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изпълнението на проекта.   

Едно предприятие трябва първо да 

бъде цялостно обективно оценено като 

настоящо състояние в първи етап на 

оценката, при условие, че само част от 

оценените ще преминат на 2ри етап. 

Във втори етап би трябвало да се 

оценява единствено инвестицията, т.е. 

2. Реалистичност на предвидените 

разходи. 

Няма логика в това, когато от един 

етап във втори етап преминават част 

от кандидатите на базата на оценка 

получена от първи етап, във втория 

етап да има елементи от оценката на 

първи.   

8 III. 1.2 Коефициент на задлъжнялост на 
предприятието да се оценява по варианта от 

предишната технологична модернизация 
BG161РО003-2.1.11 

Вариантът на оценка в BG161РО003-

2.1.11 отразява класическите 

икономически теории за задлъжнялост 

– настоящият вариант е обоснован на 

неясна логика.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
8. Не се приема. Предвид 
големия брой прекратени договори 

поради финансови затруднения на 
бенефициентите, една от целите 
на предложените Критерии и 

методология за оценка на 
проектни предложения е 
сключване на договори само с 
предприятия, които имат 
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9 В 2. Реалистичност на предвидените разходи 

от  етап III. Финансова оценка да  отпадне 
текстът „като очакваните резултати са 
напълно съпоставими с предвидените 

разходи‖ 

Оценка на такъв критерий е напълно 

субективна: 

- всеки проект води до различни 

резултати, които изискват 

различни инвестиции  

- критерият е невъзможен за 

обективна оценка   

10 
В Приложение Е  – „Критерии и методология 

за оценка на проектни предложения―, липсва 

колона „Източници за информация―, от която 

да става ясно кой раздел от проекта и кой 

документ служат за оценката на съответния 

критерий; липсва и колона, в която да е 

описано обстоятелството, което води до 

отхвърляне на проектното предложение. 

Чрез добавянето на колона „Източници 

на информация―, в която детайлно да 
се описва коя част на Формуляра за 
кандидатстване се оценява, за да се 

прецени дали бенефициентът да 
получи или не конкретните точки, от 
една страна ще се допринесе за 

подготвянето на по-качествени 
проекти (бенефициентите ще поставят 
точната информация в точните раздел 

и точки на Формуляра за 
кандидатстване), а от друга - оценката 
ще бъде по-прозрачна и обективна. 

Към настоящият момент не е ясно от 
коя част на Формуляра за 
кандидатстване ще се вземе 

информацията, която се оценява, 

възможност да изпълнят проекта 

си. 
 
9. Предложението се приема 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
10. Не се приема. Не съществува 
нормативно изискване за изрично 

посочване на източниците за 
проверка на информацията, 
включена от кандидата в 

проектното предложение, поради 
което включването им е по 
преценка за целесъобразност от 

страна на УО. На Оценителната 
комисия ще бъдат дадени 
указания кои източници за 

информация да използват, така че 
всички проектни предложения ще 
бъдат равностойно оценявани. 
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което може да резултира в 
предоставяне на сходна/ еднаква 
информация в няколко части на 

Формуляра за кандидатстване, с цел 
бенефициентът да се презастрахова, 
че тя ще бъде открита и оценена от 

Оценителната комисия. Такъв подход 
не води до повишаване качеството на 
проекта, а само до увеличаване на 

неговия обем (бр. страници). 

 
 

 
Ангелина Добрева 
Член на УС на БАКЕП  

Ръководител на РГ по ОПК 
 
 

 
 
 

 

 
 

6  Здравейте!  
 
Обръщам се към Вас във връзка с общественото обсъждане на документация по открита 

процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: 
BG161PO003-2.1.13  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия". 
Бих искала да отправя предложение за намаляване на минималните размери на 

безвъзмездната финансова помощ по горепосочената процедура от името на фирма 
Немечек ООД, която е потенциален кандидат по тази схема. С оглед на настоящата 
икономическа ситуация заложените в проектодокументацията прагове са твърде високи за 

повечето компании в България, които биха проявили интерес към програмата. По този 
начин се поставя скрито ограничение за много фирми да разработят свой проект, тъй като 

 
Не се приема. Избраните 
минимални и максимални прагове 

са определени след многократни 
обсъждания и коментари с 
различни представители на 

социално икономическите 
партньори и други заинтересовани 
лица и са гласувани от Комитета 

за наблюдение на ОПК. Наясно 
сме, че е невъзможно пълното 
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неговата обща стойност би станала много висока и съответно собственият принос от тяхна 

страна няма да може да бъде покрит. Докато при по-ниски минимални прагове кандидатите 
ще могат сами да преценят проекти на каква стойност ще бъдат най-доброто решение за 
тях с оглед на нуждите и финансовите им възможности.  

 
Благодаря предварително за отделеното внимание! 
С пожелание за хубав ден,  
 

Таня Пенева  
Счетоводител  
 

Немечек ООД 
 
 

 
 
 

удовлетворяване на всички 

изисквания на целия спектър от 
потенциални бенефициенти по 
тази процедура, но трябва да се 

има предвид, че с ограничения 
финансов ресурс, с който 
разполага програмата, се търси 
максимална ефективност и 

ефикасност на предлаганата 
подкрепа. 
 

 
 
 

 
 
 

 

7  Във връзка с публикувания проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи 

към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 

кандидатстване: ВС161РОООЗ-2.1.13 ,,Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия", бихме желали да внесем следните коментари и предложения по 
посочените по- долу показатели за оценка на проектните предложения: 

1. Съответствие на проекта с приоритетните нодсектори на настоящата процедура 

Предложение: 10-те предложени точки за този показател да се преразгледат и 
преразпределят. 

Аргументация: 10 точки са твърде решаващи. При последната оценка на проекти по 

същата схема разликата между първия и последния проект, одобрен за финансиране при 

отделните категории предприятия, бе следната: 

 
 

 
 
 

 
 
 

1.1. Прието е частично, като 
точките за приоритетните сектори 
са намалени на 7.  
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Категория МСП Микро Малко Средно 

Точки на проект класиран на 

първо място 

80,25 86,25 90,00 

Точки на последния проект, 

одобрен за финансиране 

54.33 57,50 71,75 

 

Мри средните предприятия, където конкуренцията е най-голяма, 10 точки са от много 

голямо значение, когато се получават автоматично още от самото начало само заради 
отрасъла. Ако оценяването остане по този начин, всички компютърни фирми ще получат 

много голямо предимство пред останалите производства, като това ще доведе до 

недоволство сред останалите фирми. 

От друга страна е необходимо да вземем предвид важностга на показателя Средната 

стойност на ЕВ1ТОА, умножена но 5, да е по-голяма ог стойността на проекта. 

Този показател е много важен, защото показва дали една фирма може реално да изпълни 
даден проект и дали има нужната кредитоспособност и финансов капацитет. Много често 

се случва фирми да печелят проекти, но после да не могат да ги изпълня по две причини: 

Няма банка, която да ги финансира поради кризисната конюнктура в банковия 
сектор. 

Предприятията не разполагат с достатъчно налични оборотни средства поради по- 

голямото банково финансиране в минали години в сравнение с настоящия момент. 

Пример: малко предприятие, което има 100 000 лева НПП за 2008г\, 200 000 лева 

през 2009г. и 410 000 лева през 20 Юг. кандидатства за 500 000 лева проект с 

безвъзмездна сума 70% - 350 000. Никоя банка няма да финансира такъв проект, 
но предприятието ще получи максимален брой точки по сегашната методика за 

оценка на предложенията. 

Препоръка: разглеждайки горепосочените примери, считаме, че тежестта на ЕВ1ТОА е 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
1.2. Приема се. Тежестта на 
EBITDA се увеличава. 
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по- важен показател за успешното реализиране на проекти и усвояване на средства. 

Поради тази причина предлагаме 10-те точки, които според настоящия проект на Насоки 

за кандидастване се дават за съответствие с приоритетните подсектори, да бъдат 

намалени на 5т. за този показател, като останалите 5т. се прехвърлят върху показателя 

средната стойност на ЕВ1ТОА, умножена по 5, да е по-голяма от стойността на проекта. 

По този начин общите точки за показател ЕВГГОА ще станат 10т. 
 

2. Ръст на печалбата преди лихви, данъци и амортизации (ЕВ1ТГ)А) преди 

изпълнението на проекта (приходи от дейността - разходи за дейност та-амортизации) 

Отчетен е ръст на показателя през 2010 г. спрямо 2009 г. и през 2009 г. спрямо 2008 г. и 

показателят е положителна величина през 2010 г. 2x2 точки. 

Предложение: 4-те предложени точки за този показател да се преразгледат и 
преразпределят 

Аргументации: показателят има голяма тежест от 4 точки, но на практика не върши 

работа за оценка на фирмите. Заради кризата 90% от фирмите в България имат по-лоши 

финансови показатели (оборти, печалби и тн.) през 20091-. и 20Юг. спрямо 2008г., която 

беше много успешна и пикова година за всички българските фирми и не може да бъде 
достигната от двете години на кризата 2009г. и 20 Юг. 

Препоръка: точките на този показател да се намалят от 4 на 2 точки, като останалите 2 

т. се прехвърлят на показателя за износ. Износът на практика има по-голямо значение за 

икономиката като цяло. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
2. Не се приема. Съгласни сме с 

предходната Ви препоръка, че 
тежестта на EBITDA е важен 
показател за успешното 

реализиране на проекти и 
усвояване на средства. 
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3. Разкрити нови работни места 

Предложение: да се преразгледа начина на оценка на разкриваните от предприятията 

нови работни места и да се обмисли въвеждането на нов показател - разкрити нови 

работни места в годината на проекта. 

Аргументация: в момента (в най-добрия случай) фирма със 100 човека персонал казва, 
че ще разкрие 2 нови работни места в рамките на проекта и още 4 нови места за 

следващите 2 години след приключването му. 6 нови работни места на 100 

съществуващи е нищо. От друга страна, ако показателят се изчислява като процент от 

вече съществуващите работни места, предприятията ще бъдат насърчени да заложат по-

голям ръст на броя назначени служители. 

Пример: Да се дава точки, ако фирмата увеличи работните си места с: 

30% нови работни места - 4 точки (например 100 работни места да станат 

130). 20% нови работни места - 2 точки 10% нови работни места - 1 точка 

По този начин ще има по-голям ефект и самата програма, като се създаде синергия с 

политиката спрямо заетостта на Министерство на труда и социалната политика. 

Препоръка: точките по този показател да се изчисляват като процент от 

съществуващите работни места, а не като абсолютна цифра. 

'Заключение: с предложените промени в разпределението на точките за оценка на 

проектните предложения смятаме, че ще се осигури по-добра усвояемост на средствата 

поради по-реалната и надеждна оценка на степента и възможността за успешна 

реализация на проектите. Това, от своя страна, ще доведе до по-голям процент на 
усвояемост на средствата от европейските фондове. 

 

 

 

3.Не се приема. Разкриването на 

нови работни места обикновено 
може да се отчете едва след 
изпълнението на дейностите по 

проекта. От друга страна, 
заетостта е един от критериите за 
съответствие на подкрепяните 
проекти с хоризонталните 

политики на ЕС.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Въвеждането на предложения 
начин за изчисляване на 
разкритите работни места би 

затруднило бенефициентите при 
отчитане на изпълнението  и това 
би дало по-голяма тежест на този 

показател пред другите 
показатели за съответствие с 
хоризонталните политики на ЕС. 
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8. 

 

 

 

1. Процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖ е една 

от най-очакваните от бизнеса, поради осезаемия ефект на инвестицията върху 
конкурентното развитие на българските предприятия. Обявената в края на 2010 г. 
процедура „Технологична модернизация в малките и средните предприятия‖ със строго 

секторно фокусиране само върху икономически сектори, определени, като такива с 
висока добавена стойност и изключването на голяма част от допустимите кандидати по 
предходните процедури в тази област, резултира в сериозна негативна реакция от страна 
на бизнеса. В това отношение, удачен е предприетият от Управляващият орган (УО) на 

Оперативна програма „Конкурентоспособност‖ (ОПК) подход за запазване, както на 
препоръчвания от Европейската комисия и целесъобразен подход на секторно 
фокусиране, така и отчитане на интереса на бизнеса като допустими по Процедурата са 

предприятията от целият сектор „С‖ „Преработвателна промишленост‖, като в процеса на 
оценка се даде предимство на високотехнологичните сектори. От гледна точка на по-
голяма яснота за кандидатите УО на ОПК да даде дефиниция за „високотехнологични и 

средновисокотехнологични производства‖, особено що се отнася до кодове С10.82, С10.84 
и С10.86 или най-малкото да бъде представена информация за критериите, които се 
използват при определяне на дадено производство като такова. 

 
2. Що се отнася до минималния и максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ по индивидуалните проекти, предвид трендовете, с които се развиват повечето 

микропредприятия в допустимите по Процедурата сектори е добре да бъде обмислена 
възможността за преразглеждане на максималния размер на помощта от 500 000 лв., като 
той бъде увеличен или да бъде премахнат.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. Секторите, определени като 

високотехнологични и средно-
високотехнологични, са подбрани 
съгласно дефиницията за такива на 

Евростат и съобразени със 
спецификата на българската 
икономика. 
Изключение правят цитираните 

сектори, на които е дадено 
предимство, тъй като са сред 
приоритетните за МИЕТ като 

традиционно добре представени на 
българския пазар и с потенциал за 
развитие. 

 
 
 

 
2. Темата за минималния и 
максималния размер на 

предоставяната безвъзмездна 
финансова помощ по процедурите 
„Технологична модернизация в 

малки и средни предприятия‖ 
винаги е била обект на интерес. 
Предложените размери са резултат 

от анализ на резултатите по 
процедура BG161РО003-2.1.11 
"Технологична модернизация в 

малки и средни предприятия", при 
която  средните стойности на 
подадените проектните 
предложения са, както следва: 
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3. Значително опростеният от гледна точка на административна тежест процес на 
кандидатстване и намеленият брой изискуеми документи на етап кандидатстване създава 
реални предпоставки за участието на българските предприятия по процедурата при 

значително по-облекчени условия. добре би било да се обмисли и възможността за 
прилагане на  единен подход в срока от 7 календарни дни от дата на получаване на 
писменото искане за предоставяне на допълнителни разяснения/документи, както на етап 

оценка на административното съответствие и допустимостта, така и на етап техническа и 
финансова оценка, вместо предложеният срок от 3 работни дни от дата на получаване на 
писменото искане по последната. Оправдана е необходимостта от ускоряване на процеса 

на оценка, но краткият срок би довел до отстраняване на иначе качествени проектни 
предложения от конкурентния подбор, така че следва да се пресметне много добре този 
риск.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-    микро предприятия ~ 320 000 

лв. 
-    малки предприятия ~ 654 000 
лв. 

-    средни предприятия ~ 1 300 000 
лв. 
 
 

3. Посоченото изискване касае 
единствено представянето на 
разяснения по представените 

документи (не и представяне на 
нови документи) на етап техническа 
и финансова оценка. Срокът за 

предоставяне на липсващи 
документи на етап оценка на 
административното съответствие и 

допустимостта е 7 календарни дни. 
Сроковете за представяне на 
разяснения/документи са 

установени във  Вътрешните 
правила за работа на Оценителната 
комисия и на екипа по договаряне 

при процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ  по 
Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на 
българската икономика‖ 2007 – 
2013, неразделна част от Наръчника 

по ОПК. Бихме искали да Ви 
информираме, че преди последните 
изменения от месец юни 2011 г. на 
Наръчника, срокът за представяне 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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 По отворената към момента Процедура „Покриване на международно признати 

стандарти и въвеждане на системи за управление на качеството‖ неяснота и объркване у 

кандидатите предизвика тълкуването на понятието „шосеен/сухопътен транспорт‖ по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., относно 
прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ и по-конкретно 

кодовете на икономическа дейност, които попадат в тях. Във тази връзка в Насоките за 
кандидатстване по Процедурата следва да се включи текст с тълкуването/становището, 
предоставено на Управляващия орган от Националния статистически институт в началото 

на месец август тази година.  
Публичното обсъждане е добра възможност за получаване на коментари от страна 

на бизнеса по качеството и яснотата на Насоките и документите за кандидатстване по 

Процедурата. Очакваме УО на ОПК при спазване на установената традиция да публикува 
своето писмено и добре мотивирано становище по всеки един да отрази по 
целесъобразност релевантните от тях.  

 
Поздрави, 
Евдокия Кръстева 

Head of Programmes financed by ERDF and CF Department 
Monitoring of the EU Funds Directorate 
Council of Ministers 

1194, Sofia 1"Dondukov" blvd 

на разяснения беше 3 календарни 

дни, с посочените изменения срокът 
беше увеличен на 3 работни дни, 
което представлява оптималния 

срок за представяне на разяснения, 
при който оценителната комисия 
може да приключи работата си в 
срок. 

 
4. Шосейният транспорт (част от 
сектор Н) не е сред допустимите 

сектори по настоящата процедура, 
които са сектор С, J 61-63, M72. 
Прагът за шосеен транспорт е 

включен в Насоките с оглед 
детайлност на изискванията за 
минимална помощ. В Насоките за 

кандидатстване, приложими за 
сектор транспорт ще бъде 
направено посоченото 

конкретизиране. 

 


