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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

По Процедура №  BG16RFOP002-2.042 „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ от Стратегия 

за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Тутракан - Сливо поле“. 

№ Дата на 

получаване  

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / 

 Въпрос 

Разяснения от МИГ Дата на 

отговор 

1 03.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселин Тодоров  

todorov7707@abv.bg 

 

Въпроси:  
 В  

1.      Приложение 5, Бизнес план в „sheet“ 

Прогнозни ОПР и ОПП е записано „Моля, не 

попълвайте нищо, таблиците се попълват 

автоматично“. При попълване на бизнеса плана 

таблиците от този  „sheet“ не се попълват 

автоматично. С така заложените формули, това не 

е възможно (формулите, изписани в клетките 

вземат информация от несъществуващи 

директории – Например: клетка 

В10='C:\Users\PC2\Desktop\ОПИК 1-коригирани 

към 25.02.2019\Документи за 

попълване\[Prilojenie 5_Business 

plan_Ok.xlsm]Счетоводни отчети 2014-

2016'!J69+'C:\Users\PC2\Desktop\ОПИК 1-

Отговори на въпроси: 

 

 

 

1. „Бизнес план“ - Приложение № 5 от 

Документи за попълване е прикачен под 

настоящия отговор в поле „Въпроси и 

отговори“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.2019 г. 
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коригирани към 25.02.2019\Документи за 

попълване\[Prilojenie 5_Business 

plan_Ok.xlsm]Счетоводни отчети 2014-2016'!J73 

или примерно друга клетка С16 

='C:\Users\PC2\Desktop\ОПИК 1-коригирани към 

25.02.2019\Документи за попълване\[Prilojenie 

5_Business plan_Ok.xlsm]Прогн. разходи без амор. 

и фин.'!B13/1000). 

С оглед горното ще ни бъде ли предоставен нов 

актуален и коректен Бизнес план? 

 

2.      Ще има ли Примерни указания за попълване 

на Електронен формуляр за кандидатстване и 

подаване на проектно предложение по 

процедурата чрез системата ИСУН 2020 (подобно 

приложение винаги е придружавало пакета с 

документи по ОПИК (в т.ч. към пакета с 

документи за кандидатстване и чрез останалите 

МИГ)); 

 

3.      Кандидатстваме за закупуване на ДМА – 

допустимо ли е проектното предложение да бъде 

насочено само в 2 от изброените в т.13 от 

Условията за кандидатсване допустими дейностти 

за финансиране? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Примерни указания за попълване на 

Електронен формуляр за кандидатстване и 

подаване на проектно предложение по 

процедурата чрез системата ИСУН 2020, са 

прикачени под настоящия отговор в раздел 

„Въпроси и отговори“. 

 

 

 

3. Дейностите допустими за финансиране по 

настоящата процедура са изброени в точка 13 от 

Условията за кандидатстване, общи 

производствени инвестиции за подобряване на 

производствения капацитет за растеж чрез 

ефективното и ефикасно използване на 
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факторите на производство и чрез изграждането 

на възможности за възприемане и адаптиране на 

европейски и международни знания и 

технологии.  

Дейностите трябва да са насочени към 

повишаване на производителността; 

и/или 

- ефективното и ефикасно използване на 

факторите на производство (човешки капитал, 

природни ресурси и технологии) чрез внедряване 

на нови технологии/практики/методи/системи за 

подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес; и/или 

- подобряване на производствените процеси чрез 

инвестиции в дълготрайни материални и 

нематериални активи; и/или 

- въвеждане на водещи технологични решения 

и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез 

въвеждане на добри практики/технологични 

методи/технологии/процеси за намаляване 

консумацията на природни ресурси, безотпадни 

технологии, оползотворяване на вторични 

суровини и производствените отпадъци, 

регенериране и др; и/или 

- разширяване на производството чрез добавяне 

на нови характеристики или подобряване на 
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4.      Допустима инвестиция ли е по настоящата 

процедура закупуването на крановата уредба 

(кран), която ще се използва само в рамките на 

предприятието? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съществуващите продукти и услуги; и/или 

- диверсификация на дейността чрез 

разнообразяване на портфолиото на 

предприятията и достъп до пазари. 

Дейности за информиране и публичност. 

  

 

4. В точка 14.1 и 14.2 от Условията за кандидатстване  

са описани условията и допустимостта на разходите. 

Съгласно Условията за кандидатстване и чл. 57, ал. 1 

от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, 

ако са налице едновременно следните условия:  

1. разходите са за дейности, съответстващи на 

критериите за подбор на операции и се извършват 

от допустими бенефициенти съгласно 

съответната програма по чл. 3, ал. 2;  

2. разходите попадат във включени в документите 

по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект категории 

разходи;  

3. разходите са за реално доставени продукти, 

извършени услуги и строителни дейности;  

4. разходите са извършени законосъобразно 

съгласно приложимото право на Европейския 

съюз и българското законодателство;  

5. разходите са отразени в счетоводната 

документация на бенефициента чрез отделни 
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5.       Към 31.12.2018 г. имаме средносписъчен 

състав от 18 служители. За да се изпълним 

счетоводни аналитични сметки или в отделна 

счетоводна система;  

6. за направените разходи е налична одитна следа 

съгласно минималните изисквания на чл. 25 от 

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на 

Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета за определяне на 

общоприложими разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони 

и Европейския фонд за морско дело и рибарство и 

за определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство 

(ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени 

изискванията за съхраняване на документите 

съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;  

7. разходите са съобразени с приложимите 

правила за предоставяне на държавни помощи.  

 

 

5. Средносписъчния персонал следва да бъде 

запазен за период от минимум 1 година плюс 
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критерия с разкриване на нови работни места 

предвиждаме да назначим 2 нови служителя за 

срок от минимум 1 година. Ние сме длъжни да 

запазим по проекта само тези 2 нови служители, а 

при останалите може да има променлива бройка. 

Това така ли е? 

новоназначените лица. 

МИГ приоритизира проекти разкриващи 

дългосрочни работни места, като по този начин 

отговаря на идентифицираната в анализа нужда, 

от повишаване устойчивостта на МСП, явяващи 

се основен източник на заетост. Допълнителна 

тежест е дадена за разкрити работни места за 

идентифицираната в анализа „уязвима група на 

безработните лица на възраст над 55 години и 

продължително безработни“, като отговаря на 

потребността от улесняване завръщането им 

работа, посредством създаване на допълнителни 

работни места по финансираните проекти.  
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Утвърдил: д-р Димитър Стефанова 

Председател на УС на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ 

С уважение,  

                                                                                                                                                                                                               

                    

                    

                    

                    

                   

 Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

Подпис, 
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