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„Обсъждане на документация по процедура за предоставяне на БФП 

„Подобряване на производствен 

капацитет на МСП“ по ОПИК“ 

Публична дискусия, 15.04.2015 г. 

 
Областен информационен център София-град и 
София-област, в партньорство с Професионална 
асоциация Европейски и национални програми за 
развитие и Фондация SOS предприемачи 
 
 

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИ ПРЕПОРЪКИ 

Участниците в проведената публична дискусия бяха представители на 

различни фирми, неправителствени организации, консултанти и експерти. Дискусията 

протече с активното участие на всички присъстващи като след встъпителните думи от 

Г-жа Елза Григорова и кратко представяне на Областен информационен център 

София-град и София-област, експертите от Професионална асоциация Европейски и 

национални програми за развитие и Фондация SOS предприемачи представиха 

своите позиции. В хода на събитието участниците изразиха множество препоръки, 

свързани със специфика както на отделните документи – насоки за кандидатстване, 

бизнес  план и методика, така и по отношение на логическата рамка на процедурата и 

очакваните крайни резултати от изпълнението на проектите. 

 Представителите на бизнеса изразиха своето категорично становище 

срещу твърде рестриктивните мерки, свързани с проследяване на 

резултатите от изпълнението на проектите. Бяха изказани мнения за 

възможни множество ситуации, които да променят пазарната среда – напр. 

очакваното приемане на България в еврозоната, ситуации на налагане на 

икономически санкции и ембарго на чужди страни по решение ЕК, резки 

промени на валутния пазар и др. подобни ситуации, които не попадат в 

понятието „форсмажор“ и които могат да доведат невиновно 

неизпълнение на поетите от предприятията кандидати ангажименти по 

отношение на прогнозните критерии – предмет на оценка по процедурата. 

В този смисъл бе направено предложение да се преразгледат критериите, 

обособени в раздел „III. Ефект от изпълнението на проекта“ от методиката 

за оценка на проектите. 

 Направена бе препоръка да не се допуска дублиране на критерии за 

допустимост и критерии за оценка, каквито се наблюдават – напр. при 
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критериите за „Равнопоставеност и недопускане на дискриминация“ и 

„Устойчиво развитие“. 

 Възникна дискусия с различни становища относно изисквания минимален 

размер на реализирани нетни приходи от продажби за последните три 

приключени финансови години. Общото мнение е, че изискванията за 

кандидатите – малки и средни предприятия – са завишени и че посочените 

прагове трябва да бъда намалени. 

 Категорично бе и становището на присъстващите по отношение на 

изискването за единствено подаване на документи по електронен път – бе 

направена препоръка да се допусне възможността да се кандидатства чрез 

подаване на документите на хартиен носител. В тази връзка бяха изразени 

мнения да се направи подаване не с КЕП, а с ПИК или др. сходен 

механизъм, така че да се улесни ползваемостта и да се намалят разходите 

на кандидатите малки и средни предприятия. 

 Експерти направиха предложение да се преосмисли внимателно размера 

на минималния праг на помощта, тъй като в противен случай ще се допусне 

неравнопоставено третиране на кандидатите, които кандидатстват с 

проекти на една и съща стойност, но от различни райони на планиране.  

Конкретното предложение е да се намали прага според интензитета на 

помощта.  

 Друго предложение, свързано с намаляване на разходите на кандидатите 

бе изискваното удостоверение от НСИ да не се изисква, при положение че 

основния код съгласно КИД-2008 на всяко предприятие е изрично посочен 

към Годишния отчет за дейността на предприятията. Друга предпоставка 

да не се усложняват излишно кандидатите е и описаната в насоките 

възможност за служебна проверка в системата на НСИ, което предполага 

че Оценителната комисия ще има достъп до данните за всеки кандидат. 

 Постъпи конкретно предложение да се прецизират изискваните документи 

– посочени в методиката и касаещи доказването на критерия „2. Внедрени 

стандарти и системи за управление“, като се допуснат и други, освен 

„сертификати“ – и по конкретно за „Валиден сертификат“, което не е 

приложимо например за CE маркировка – която се доказва със протокол 

от изпитване или удостоверение. 

 Постъпи предложение да не се изисква документът „Справка за разходите 

за придобиване на дълготрайни материални активи“, а да се ползва 

„Справката за нетекущите (дълготрайните) активи“, в която освен оценка 

върху стойностите само на ДМА, е важно да се взимат предвид и 
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инвестициите в ДНА, още повече че те са допустими като категория разход 

и също формират стойността на инвестицията. 

 Имаше коментари, по отношение на това, че Управителя или Управителния 

орган на едно дружество няма как да оказва влияние върху решението на 

друго – било то и свързано предприятие, както и фактът, че не съществува 

правна рамка, според която е задължение на свързаните предприятия да 

се уведомяват едно друго за взетите от тях еднолични решения. В този 

смисъл изискванията към кандидатите - според текста на насоките, а 

именно, че „проектно предложение може да подаде само едно 

предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна 

дейност“ е неадекватно, като още по неадекватно е да се търси 

наказателна отговорност на представляващите кандидата лица, подписали 

декларация Приложение Г. 

 Бе направена констатация, че няма ясна обосновка на текстове и 

изисквания в процедурата към нормативната рамка – вкл. нови 

регламенти, постановления и др., които да обосновават налаганите от УО 

ограничения, изисквания и вменявани на кандидатите задължения. Като 

конкретна препоръка – да се направят препратки към конкретните 

регламенти и нормативни документи. 

 „Не е адекватно да се ползва образеца на Бизнес плана на ДФЗ в 

процедурите на ОПИК – образеца на ДФЗ е разписан компетентно, но за 

определените на ПРСР 2014-2020 цели“ – този и други коментари бяха 

направени, по отношение на това, че в образеца на публикувания бизнес 

план се изисква твърде раздробена и фрагментирана информация, от 

която в оценка влизат общи сборове и стойности – това не е разумно, 

предвид това, че много от предприятията предлагат богати продуктови 

портфолиа – някои с дори повече от 2000 отделни продукта – и искането да 

се представя такъв обем от информация не релевантно за ограниченото 

време на подготовка, с което ще разполага първата група от кандидати.  

 По отношение на критериите, посочени в раздел „III. Ефект от 

изпълнението на проекта“, бяха изразени основателни притеснения, че по-

голямата част от критериите оценява динамика и ръст на показателите, а 

не се отчита и взима предвид абсолютната стойност. Такъв модел на 

оценка дава сериозно предимство на кандидати (с малък персонал или 

дори без такъв, с ниски финансови резултати и приходи от износ), които 

нямат постоянен и устойчив ръст до момента, а са „прогнозирали“ 

динамично очакванията си за ефект от изпълнение на проектите си. В 

същото време кандидат, който реализира – в абсолютна стойност – значим 
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ръст на приходи и износ, който е създал заетост на „светло“, ще получи по-

малък брой точки – и съответно може да отпадне от класиране в подобна 

конкуренция. 

 Отправени бяха препоръки да се обмисли преструктуриране на 

разпределението на наличния общ бюджет в зависимост от технологична 

интензивност на секторите на икономическа дейност – Нискотехнологични 

и средно нискотехнологични промишлени производства, 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени 

производства и Интензивни на знание услуги. Част от участниците изказаха 

мнение, че кандидатите от Интензивни на знание услуги са ощетени.  

 Друг важен коментар бе направен, по отношение на възможността 

кандидати, които извършват няколко дейности, една от които – но не 

основната – е с допустим за кандидатстване код по КИД-2008. Такъв тип 

кандидати реално нямат достъп до финансиране, въпреки че извършват 

определена като приоритетна дейност, и явно имат потенциал и могат да 

развият тази си дейност и дори да я превърнат в основна за своя бизнес.  

 Постъпиха и коментари, какво би се случило, ако в края на изпълнение на 

проекта, кандидатът е започнал или развил друга, неприоритетна по 

процедурата дейност по КИД-2008. 

 И отново, бе обсъдена темата – защо кандидати с недопустим КИД-2008 да 

не са допустими да изпълняват проект по допустим КИД-2008? Също така в 

документацията е посочен КИД-2008 и на проекта, и на кандидата, но 

никъде е посочено коя методика се прилага, за да се определи КИД-2008 

на проекта. В Методиката на НСИ се коментират характеристики на 

юридическо лице, а не на проект, а в документацията няма препратка по 

тази тема. 

Освен направените в дискусията коментари и предложения, към настоящия 

документ са приложени и: 

1) Предложения и препоръки от Професионална асоциация Европейски и 

национални програми за развитие; 

2) Предложения и препоръки от Невяна Бумбарова, експерт. 

3) Други, постъпили предложения, изпратени до 12,00 ч. на 17.04.2015 г. 


