РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма

ЗАПОВЕД
№ РД-16-989/23.08.2010 г.

На основание чл. 26, ал. 2 във вр. чл. 25, ал. 2 и ал. 4 от Закона за
администрацията, чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 11
Устройствения

и ал. 5 и чл. 30, т. 2 от

правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и

туризма (приет с ПМС № 268/12.11.2009 г., обн., ДВ, бр. 93/2009 г., попр., бр.
95/2009 г.), чл. 13, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 5, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ПМС №121 от
31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., посл. изм.
и доп., бр. 44/2010 г.), § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба на ПМС № 182 от
21.07.2006

г.

за

създаване

на

комитети

за

наблюдение

на

Националната

стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр.
62/2006 г., посл. изм., бр. 46/2010 г.), чл. 2, б. „б” от РМС № 965 от 16.12.2005 г., в
съответствие с чл. 60 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006
година относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна
на Регламент (EO) № 1260/1999, Заповед №РД-16-797/29.06.2010 г.

и Заповед

№РД-16-951/10.08.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, т.
7.3.1

от Глава

7

„Програмиране” от Наръчника

Оперативна

програма

икономика”

2007-2013,

„Развитие
в

на

изпълнение

на Управляващия орган на

конкурентоспособността
на

Оперативна

на

програма

българската
„Развитие

на

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приета с Решение №
C (2007) 4500 от 26.09.2007 г. на Комисията на Европейските общности, Заповед
№РД-16-332/26.03.2010 г., Заповед № РД-16-478/10.05.2010 г., Заповед № РД-16685/02.06.2010 г. и Заповед № РД-16-854/16.07.2010 г. на ръководителя на
Управляващия орган, във връзка с писмо изх. №04-02-238/02.08.2010 г. от
секретаря на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8
Тел: +3592 940 71
Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70, (+3592) 981 50 39
e-mail: e-docs@mee.government.bg

съюз, както и във връзка с необходимост от прилагане на дадени в писмото указания
за

отстраняване

на

грешка

в

Насоките

за

кандидатстване

по

процедури:

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа
за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; BG161PO003-2.1.06
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; BG161PO003-2.1.07
„Технологична модернизация в големи предприятия” и BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа
за развитието на клъстерите в България”, и избягване ощетяването на потенциалните
бенефициенти по посочените процедури с оглед прилагането на изискванията за
сконтиране на помощта и в качеството ми на ръководител на Управляващия орган на
Оперативна

програма

„Развитие

на

конкурентоспособността

на

българската

икономика” 2007-2013,

Н А Р Е Ж Д А М:
І. В Насоките за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти,
покриващи

определени

изисквания

за

качество,

без

определен

срок

за

кандидатстване: BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси
и услуги” и в приложенията, неразделна част от тях, се правят следните изменения
и допълнения:
1. В Насоките за кандидатстване:
1.1. В т. 1.6.:
1.1.1. текстът „За изчисляване на интензитета на помощта за инвестиции (в
дълготрайни материални активи, дълготрайни нематериални активи и СМР), всички
използвани данни следва да се вземат преди приспадане на данъци и други такси. За
изчисляване

на

помощта,

платима

на

няколко

вноски/траншове

(т.е.

когато

кандидатът предвижда да ползва авансово и/или междинно плащане, както е
посочено в т. 5.7 от Насоките за кандидатстване), и когато активите не са
предвидени за закупуване през първата година от влизане в сила на договора за
предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ,

помощта

следва

да

бъде

сконтирана6 до нейната стойност към момента на предоставянето, при използване на
референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните помощи,
приложим към датата на предоставяне на помощта в съответствие с чл. 4 параграф 1
от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008. Базовият интензитет от 50% се
изчислява чрез определяне на сконтираната стойност на помощта, изразена като
процент от сконтираната стойност на допустимите разходи. Към получената стойност
се добавят предвидените бонуси за малки и средни предприятия в съответствие с чл.
13, параграф 3 и 4 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008.
За

определяне

на

сконтираната

стойност

на

помощта

за

инвестиции,

кандидатите следва да попълнят Приложение А1 към Формуляра за кандидатстване,
като използват зададената формула за изчисляване на сконтираната стойност на

помощта. В Бюджета (Приложение Б към Насоките за кандидатстване) и в раздел II,
т.

3.2

от

Формуляра

за

кандидатстване

(Приложение

А

към

Насоките

за

кандидатстване), кандидатите следва да посочат сконтираната стойност на помощта
за инвестиции. Сконтирането не се прилага в случаите, когато активите са
предвидени за закупуване през първата проектна година7 от влизане в сила на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, независимо на колко
вноски (траншове) ще бъде получена помощта.” се заменя със „За изчисляване на
интензитета

на

помощта

за

инвестиции

(в

дълготрайни

материални

активи,

дълготрайни нематериални активи и СМР), всички използвани данни следва да се
вземат преди приспадане на данъци и други такси. За изчисляване на помощта,
платима на няколко вноски/траншове (т.е. когато кандидатът предвижда да ползва
авансово и/или междинно плащане, както е посочено в т. 5.7 от Насоките за
кандидатстване), помощта следва да бъде сконтирана до нейната стойност към
момента на предоставянето, при използване на референтния лихвен процент,
използван за нуждите на държавните помощи, приложим към датата на предоставяне
на помощта в съответствие с чл. 4 параграф 1 от Регламент на Комисията (ЕО) №
800/2008.

Базовият

интензитет

от

50%

се

изчислява

чрез

определяне

на

сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от сконтираната стойност
на допустимите разходи. Към получената стойност се добавят предвидените бонуси
за малки и средни предприятия в съответствие с чл. 13, параграф 3 и 4 от Регламент
на Комисията (ЕО) № 800/2008.
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от
страна

на

бенефициента

на

искане

за

плащане,

с

оглед

гарантиране,

че

предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета
за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта.”.
1.1.2. Забележки 6 и 7 към текста по т. 1.1.1 се заличават.
1.2. В т. 2.3. текстът „В Бюджета (Приложение Б) и в Раздел ІІ, т. 3. 2. от
Формуляра за кандидатстване (Приложение А) в случаите, когато помощта по
елемент „Инвестиции” ще се изплаща на няколко вноски (траншове) и при условие,
че активите не са платени през първата година от влизане в сила на договора за
безвъзмездна финансова помощ, следва да се посочи сконтираната стойност на
допустимите разходи по Елемент „Инвестиции”. Сконтираната стойност се изчислява
като се приложат формулите, посочени в Раздел ІІ, т. 3.1. от Формуляра за
кандидатстване (Приложение А) и зададени в Приложение А1 към Формуляра.
Посочените стойности ще подлежат на проверка от страна на Оценителната комисия
за

прилагане

на

формулата,

съгласно

раздел

кандидатстване (Приложение А).” се заличава.
1.3. В т. 3.1.1:
1.3.1. В т. 1) Основни документи:

ІІ,

т.

3.1.

от

Формуляра

за

а) буква б) и забележка 24 към нея се заличават;
б) букви в) и г) стават съответно букви б) и в);
в) в текста над каре „Важно” думите „Приложение А1 към него за
изчисляване на сконтираната стойност на помощта по елемент „Инвестиции” се
заличават.
1.3.2. В т. 2) в последния абзац на първото каре, поместено на стр. 41,
текстът „В случай, че е приложимо и не е представено Приложение А1 към
Формуляра за кандидатстване, чрез което сконтираната стойност на допустимите
разходи се изчислява автоматично, същото се изисква допълнително за предоставяне
от страна на кандидатите само веднъж, като за целта се предоставя срок от 7 (седем)
календарни дни от датата на получаване на писменото искане за предоставянето му.”
се заличава.
1.4. В т. 3.2:
1.4.1. В абзац трети думите „Приложение А1 към него” се заличават;
1.4.2. В абзац четвърти текстът „Приложение А1 за изчисляване на
сконтираната стойност на помощта по елемент „Инвестиции” (ако е приложимо),” се
заличава.
1.5. В т. 4.1.3. (стр. 50), текстът „В Бюджета (Приложение Б) и в Раздел ІІ,
т. 3.2. от Формуляра за кандидатстване (Приложение А) в случаите, когато помощта
ще се изплаща на няколко вноски (траншове) и при условие, че активите не са
платени през първата година от влизане в сила на договора за безвъзмездна помощ,
следва да се посочи сконтираната стойност на допустимите разходи по Елемент
„Инвестиции”. Сконтираната стойност се изчислява като се приложат формулите,
посочени в раздел II, т. 3.1. от Формуляра за кандидатстване (Приложение А).
Посочените стойности ще подлежат на проверка от страна на Оценителната комисия
за прилагане на формулите, посочени в раздел II, т. 3.1. от Формуляра за
кандидатстване (Приложение А).” се заличава.
1.6. В т. 5.7 (стр. 63), текстът „В случай, че бенефициентът избере Вариант
1 или Вариант 2, т.е. в случаите, в които плащането на безвъзмездната финансова
помощ ще се извърши на няколко вноски (траншове) и при условие, че активите не
са платени през първата година от влизане в сила на договора за безвъзмездна
помощ, помощта по Елемент „Инвестиции” следва да бъде сконтирана до нейната
стойност

към

момента

на

предоставянето

на

помощта,

при

използване

на

референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните помощи,
приложим към датата на предоставяне на помощта в съответствие с чл. 4 параграф 1
от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008. Сконтирането се извършва от
бенефициента при кандидатстване, като се приложат формулите, посочени в раздел
II, т. 3.1. от Формуляра за кандидатстване (Приложение А).” се заменя с „В случай,
че бенефициентът избере Вариант 1 или Вариант 2, т.е. в случаите, в които
плащането на безвъзмездната финансова помощ ще се извърши на няколко вноски

(траншове), помощта по Елемент „Инвестиции” следва да бъде сконтирана до
нейната стойност към момента на предоставянето на помощта, при използване на
референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните помощи,
приложим към датата на предоставяне на помощта в съответствие с чл. 4 параграф 1
от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008. Референтният лихвен процент се
актуализира периодично от Европейската комисия, когато основният лихвен процент
се различава през годината с повече от 15% от средния основен лихвен процент за
последните три месеца. Референтният лихвен процент за Република България за
съответния период се оповестява на следния интернет адрес: http://www.stateaidbg.com/finance/opencms/finance/eu_normi/drugi/index.html.
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от
страна

на

бенефициента

на

искане

за

плащане

с

оглед

гарантиране,

че

предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета
за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта.”.
1.7. Създава се нова т. 5.9. със следното съдържание:
„5.9. Сконтиране на помощта по Елемент „Инвестиции”
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от
страна

на

бенефициента

на

искане

за

плащане

с

оглед

гарантиране,

че

предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета
за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта.”.
1.8. В т. 6, в „Документи за попълване при подаване на проектното
предложение”, точка 2 се заличава.
2. Във Формуляра за кандидатстване (Приложение А към Насоките за
кандидатстване):
2.1. В Раздел ІІ, в т.3.1.2. текстът:
„

3.1.2. В случаите, когато помощта ще се изплаща на няколко вноски (транша) и при условие, че
активите не са платени през първата година от влизане в сила на договора за безвъзмездна помощ
следва да се изчисли сконтираната стойност на допустимите разходи по Елемент „Инвестиции" по
долупосочената формула. Сконтирането не се прилага в случаите, когато активите са предвидени за
закупуване през първата проектна година, считано от първия ден на влизане в сила на договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, независимо на колко вноски (траншове) ще бъде
получена помощта.

PV =

N

å

i =1

Pi

(1 + r )

mi
12

PV – настояща стойност на инвестицията;
Pi – прогнозни суми, които ще бъдат представени за верифициране;
3

r – референтен лихвен процент към датата на обявяване на Насоките за кандидатстване
mi - пореден номер на месеца от стартирането на проекта, в който се очаква получаване на
съответното плащане.
Посочената формула е зададена в Приложение А1 към формуляра за кандидатстване, чрез което
сконтираната стойност се изчислява автоматично. Получената сконтирана стойност нанесете в
т.3.2., както и в Бюджета на проектното предложение (Приложение Б) относно елемент
„Инвестиции”.

” и забележка 3 към него се заличава.
2.2. В Раздел ІІ, в т.3.2., в забележка 5 текстът „В случаите по т. 3.1.3
следва да бъде попълнена сконтираната стойност на допустимите разходи.” се
заличава.
2.3. В Раздел ІV „Списък за проверка”, на ред 4 текстът „Приложение А1
към Формуляра, чрез което сконтираната стойност на допустимите разходи по
елемент „Инвестиции” се изчислява автоматично” се заличава.
2.4. Приложение А1 към Формуляра за кандидатстване, чрез което
сконтираната стойност на допустимите разходи за инвестиции в активи се
изчислява автоматично, се заличава.
3. В договора за безвъзмездна финансова помощ (Приложение К към
Насоките за кандидатстване), чл. 4.4. се изменя така:
„4.4. В случай, че бенефициентът избере Вариант 1 или Вариант 2, т.е. в
случаите, когато плащането на безвъзмездната помощ ще се извърши на няколко
вноски (траншове), помощта по чл. 3.3 за Елемент „Инвестиции” се сконтира до
нейната стойност към момента на предоставянето на помощта при използване на
референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните помощи,
приложим към датата на предоставяне на помощта в съответствие с чл. 4, параграф 1
от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008.
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от
страна

на

бенефициента

на

искане

за

плащане

с

оглед

гарантиране,

че

предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета
за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта.”.
4. В Приложение И „Критерии и Методология за оценка на проектни
предложения”, в Раздел I. „Критерии за оценка на административното
съответствие на проектните предложения по процедурата”:
4.1. В т. 3, в колона 7, абзац трети се заличава.
4.2. Точка 4 се заличава.
4.3. Точки 5 - 31 стават съответно 4 – 30.

4.4. Навсякъде в колона 7 от досегашната точка 19, думите „т. 20 и 21”
се заменят с „т. 19 и 20”.
5. В Приложение Й „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка за окомплектованост при подаване на проектни предложения”:
5.1. Ред четвърти, се заличава.
5.2.

На

ред

седми,

текстът

„Приложение

А1

към

формуляра

за

кандидатстване, чрез което сконтираната стойност на допустимите разходи се
изчислява автоматично (ако е приложимо)” се заличава.
ІІ. В Насоките за кандидатстване по открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.07
„Технологична модернизация в големи предприятия” и в приложенията,
неразделна част от тях, се правят следните изменения и допълнения:
1. В Насоките за кандидатстване:
1.1. В т. 1.6.:
1.1.1. текстът „За изчисляване на интензитета на помощта за инвестиции (в
дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи), всички
използвани данни следва да се вземат преди приспадане на данъци и други такси. За
изчисляване

на

помощта,

платима

на

няколко

вноски/траншове

(т.е.

когато

кандидатът предвижда да ползва авансово и/или междинно/и плащане/ия, както е
посочено в т. 5.7 от Насоките за кандидатстване), и когато активите не са
предвидени за закупуване през първата година от влизане в сила на договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, помощта за инвестиции в активи
3

следва да бъде сконтирана до нейната стойност към момента на предоставянето, при
използване на референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните
помощи, приложим към датата на предоставяне на помощта в съответствие с чл. 4,
параграф 1 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008. Интензитетът на
безвъзмездната финансова помощ за инвестиции в активи се изчислява чрез
определяне на сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от
сконтираната стойност на общите допустими разходи за инвестиции.
За определяне на сконтираната стойност на помощта за инвестиции в активи,
кандидатите следва да попълнят Приложение А1 към Формуляра за кандидатстване,
като използват зададената формула за изчисляване на сконтираната стойност на
помощта. В Бюджета (Приложение Б към Насоките за кандидатстване), кандидатите
следва да посочат сконтираната стойност на помощта за инвестиции. Сконтирането
не се прилага в случаите, когато активите са предвидени за закупуване през първата
4

проектна година от влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, независимо на колко вноски (траншове) ще бъде получена
помощта.” се заменя със „За изчисляване на интензитета на помощта за инвестиции
(в дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи), всички
използвани данни следва да се вземат преди приспадане на данъци и други такси. За
изчисляване

на

помощта,

платима

на

няколко

вноски/траншове

(т.е.

когато

кандидатът предвижда да ползва авансово и/или междинно/и плащане/ия, както е
посочено в т. 5.7 от Насоките за кандидатстване), помощта за инвестиции в активи
следва да бъде сконтирана до нейната стойност към момента на предоставянето, при

използване на референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните
помощи, приложим към датата на предоставяне на помощта в съответствие с чл. 4,
параграф 1 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008. Интензитетът на
безвъзмездната финансова помощ за инвестиции в активи се изчислява чрез
определяне на сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от
сконтираната стойност на общите допустими разходи за инвестиции.
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от страна
на бенефициента на искане за плащане с оглед гарантиране, че предоставената
безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета за помощта,
предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с праговете и
интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на Комисията (ЕО) №
800/2008, както и за докладване на помощта.”.
1.1.2. Забележки 3 и 4 към текста по т. 1.1.1 се заличават.
1.2. В т. 2.3. текстът „В Бюджета (Приложение Б към Насоките за
кандидатстване) в случаите, когато помощта за инвестиции в активи ще се изплаща
на няколко вноски (траншове) и при условие, че активите не е предвидено да бъдат
платени през първата година от влизане в сила на договора за предоставяне на
безвъзмездна помощ, следва да се посочи сконтираната стойност на допустимите
разходи за инвестиции в активи по проекта. Сконтираната стойност се изчислява
като се приложат формулите, посочени в Раздел ІІ, т. 3.1. от Формуляра за
кандидатстване (Приложение А към Насоките за кандидатстване) и зададени в
Приложение А1 към Формуляра. Посочените стойности ще подлежат на проверка от
страна на Оценителната комисия за прилагане на формулата, съгласно раздел ІІ, т.
3.1. от Формуляра за кандидатстване (Приложение А).” се заличава.
1.3. В т. 3.1.1:
1.3.1. В т. 1) Основни документи:
а) буква б) и забележка 20 към нея се заличават;
б) букви в) и г) стават съответно букви б) и в);
в) в текста над каре „Важно” текстът „Приложение А1 към него за
изчисляване на сконтираната стойност на помощта за инвестиции в активи (ако е
приложимо),” се заличава.
1.3.2. В т. 2) в последния абзац на карето, поместено на стр. 39-40,
текстът „В случай, че е приложимо и не е представено Приложение А1 към
Формуляра за кандидатстване, чрез което сконтираната стойност на допустимите
разходи за инвестиции в активи се изчислява автоматично, същото се изисква
допълнително за предоставяне от страна на кандидатите само веднъж, като за целта
се предоставя срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаване на
писменото искане за предоставянето му.” се заличава.
1.4. В т. 3.2:

1.4.1. В абзац трети, думите „Приложение А1 към него (ако е приложимо)”
се заличават;
1.4.2. В абзац четвърти текстът „Приложение А1 за изчисляване на
сконтираната стойност на помощта за инвестиции в активи, ако е приложимо,” се
заличава.
1.5. В т. 4.1.3.:
1.5.1. В Таблицата с критерии за техническа и финансова оценка, в
Раздел V, подраздел 2, колона 3 от таблицата, текстът „Приложение А1 към
Формуляра за кандидатстване, чрез което сконтираната стойност на допустимите
разходи за инвестиции в активи се изчислява автоматично” се заличават.
1.5.2. На стр. 48 текстът „В Бюджета (Приложение Б) в случаите, когато
помощта ще се изплаща на няколко вноски (траншове) и при условие, че активите не
е предвидено да бъдат платени през първата година от влизане в сила на договора
за безвъзмездна помощ, следва да се посочи сконтираната стойност на допустимите
разходи за инвестиции в активи. Сконтираната стойност се изчислява като се
приложат формулите, посочени в раздел II, т. 3.1. от Формуляра за кандидатстване.
Посочените стойности ще подлежат на проверка от страна на Оценителната комисия
за прилагане на формулите, посочени в раздел II, т. 3.1. от Формуляра за
кандидатстване.” се заличава.
1.6. В т. 5.7. (стр. 59), текстът „В случай, че бенефициентът избере Вариант
1 или Вариант 2, т.е. в случаите, когато плащането на безвъзмездната помощ ще се
извърши на няколко вноски (траншове) и при условие, че активите не е предвидено
да бъдат платени през първата година от влизане в сила на договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, помощта за инвестиции в активи
следва да бъде сконтирана до нейната стойност към момента на предоставянето на
помощта, при използване на референтния лихвен процент, използван за нуждите на
държавните

помощи,

приложим

към

датата

на

предоставяне

на

помощта

в

съответствие с чл. 4 параграф 1 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008.
Сконтирането се извършва от бенефициента при кандидатстване, като се приложат
формулите,

посочени

в

раздел

II,

т.

3.1.

от

Формуляра

за

кандидатстване

(Приложение А към Насоките за кандидатстване).” се заменя с „В случай, че
бенефициентът избере Вариант 1 или Вариант 2, т.е. в случаите, когато плащането
на безвъзмездната помощ ще се извърши на няколко вноски (траншове), помощта за
инвестиции в активи следва да бъде сконтирана до нейната стойност към момента на
предоставянето на помощта, при използване на референтния лихвен процент,
използван за нуждите на държавните помощи, приложим към датата на предоставяне
на помощта в съответствие с чл. 4 параграф 1 от Регламент на Комисията (ЕО) №
800/2008. Референтният лихвен процент се актуализира периодично от Европейската
комисия, когато основният лихвен процент се различава през годината с повече от
15% от средния основен лихвен процент за последните три месеца. Референтният
лихвен процент за Република България за съответния период се оповестява на

следния

интернет

адрес:

http://www.stateaid-

bg.com/finance/opencms/finance/eu_normi/drugi/index.html.
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от
страна

на

бенефициента

на

искане

за

плащане

с

оглед

гарантиране,

че

предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета
за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта.”.
1.7. Създава се нова т. 5.9. със следното съдържание:
„5.9. Сконтиране на помощта за инвестиции
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от
страна

на

бенефициента

на

искане

за

плащане

с

оглед

гарантиране,

че

предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета
за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта.”.
1.8. В т. 6, в „Документи за попълване при подаване на проектното
предложение”, точка 2 се заличава.
2. Във Формуляра за кандидатстване (Приложение А към Насоките за
кандидатстване):
2.1. В Раздел ІІ, точка 3.1.3. и забележки 7 и 8 към нея се заличават.
2.2.

В

Раздел

ІV

„Списък

за

проверка

на

административното

съответствие”, на ред 5 текстът „Приложение А1 към Формуляра, чрез което
сконтираната стойност на допустимите разходи за инвестиции в активи се изчислява
автоматично” и забележка 24 към него, се заличава.
2.3. Приложение А1 към Формуляра за кандидатстване, чрез което
сконтираната стойност на допустимите разходи за инвестиции в активи се
изчислява автоматично се заличава.
3. В договора за безвъзмездна финансова помощ (Приложение И към
Насоките за кандидатстване), чл. 4.4. се изменя така:
„4.4. В случай че бенефициентът избере Вариант 1 или Вариант 2, т.е. в
случаите, когато плащането на безвъзмездната помощ ще се извърши на няколко
вноски (траншове), помощта по чл. 3.3 за инвестиции в активи се сконтира до
нейната стойност към момента на предоставянето на помощта при използване на
референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните помощи,
приложим към датата на предоставяне на помощта в съответствие с чл. 4, параграф 1
от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008.
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от
страна

на

бенефициента

на

искане

за

плащане

с

оглед

гарантиране,

че

предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета

за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта.”.
4. В Приложение Ж „Критерии и Методология за оценка на проектни
предложения”:
4.1.

В

Раздел

I.

„Критерии

за

оценка

на

административното

съответствие на проектните предложения по процедурата”:
4.1.1. В т. 3, в колона 7, абзац трети се заличава.
4.1.2. Точка 4 се заличава.
4.1.3. Точки 5 - 22 стават съответно 4 – 21.
4.2. В Раздел III. „Критерии за оценка на допустимостта на проекта”,
навсякъде в Колона „Източници на информация” думите „Приложение А1 към
Формуляра за кандидатстване (ако е приложимо)” се заличават.
4.3. В Раздел IV. „Критерии за техническа и финансова оценка на
проектните предложения”, навсякъде в Колона „Източници за проверка” текстът
„Приложение А1 към Формуляра за кандидатстване, чрез което сконтираната
стойност на допустимите разходи за инвестиции в активи се изчислява автоматично”
се заличава.
5. В Приложение 3 „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка за окомплектованост при подаване на проектни предложения”:
5.1. Ред пети, се заличава;
5.2.

На

ред

осми

текстът

„Приложение

А1

към

Формуляра

за

кандидатстване, чрез което сконтираната стойност на допустимите разходи за
инвестиции в активи се изчислява автоматично (ако е приложимо)” се заличава.
ІІІ. В Насоките за кандидатстване по открита процедура за подбор на
проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за
кандидатстване: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в
България” и в приложенията, неразделна част от тях се правят следните изменения
и допълнения::
1. В Насоките за кандидатстване:
1.1. В т. 1.6.:
1.1.1. текстът „За изчисляване на интензитета на помощта по Компонент 3
„Инвестиционен компонент” (за инвестиции в дълготрайни материални активи,
дълготрайни нематериални активи и извършване на строително-монтажни работи),
всички използвани данни следва да се вземат преди приспадане на данъци и други
такси. За изчисляване на помощта по Компонент 3 (в случай че такава е заявена),
платима на няколко вноски/траншове (т.е. когато кандидатът предвижда да ползва
авансово и/или междинно/и плащане/ия, както е посочено в т. 5.7 от Насоките за

кандидатстване),

и

когато

активите/СМР

не

са

предвидени

за

закупуване/извършване през първата година от влизане в сила на договора за
предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ,

помощта

по

Компонент

3

„Инвестиционен компонент” следва да бъде сконтирана3 до нейната стойност към
момента на предоставянето, при използване на референтния лихвен процент,
използван за нуждите на държавните помощи, приложим към датата на предоставяне
на помощта в съответствие с чл. 4 параграф 1 от Регламент на Комисията (ЕО) №
800/2008. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 3 се
изчислява чрез определяне на сконтираната стойност на помощта, изразена като
процент от сконтираната стойност на допустимите разходи.
За определяне на сконтираната стойност на помощта по Компонент 3,
кандидатите следва да попълнят Приложение А1 към Формуляра за кандидатстване,
като използват зададената формула за изчисляване на сконтирана стойност на
активите. В Бюджета (Приложение Б към Насоките за кандидатстване), кандидатите
следва да посочат сконтираната стойност на активите по Компонент 3. Сконтирането
не

се

прилага

в

случаите,

когато

активите/СМР

са

предвидени

за

закупуване/извършване през първата проектна година4 от влизане в сила на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, независимо на колко
вноски (траншове) ще бъде получена помощта.” се заменя със „За изчисляване на
интензитета на помощта по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” (за инвестиции
в дълготрайни материални активи, дълготрайни нематериални активи и извършване
на строително-монтажни работи), всички използвани данни следва да се вземат
преди приспадане на данъци и други такси. За изчисляване на помощта по
Компонент 3 (в случай че такава е заявена), платима на няколко вноски/траншове
(т.е.

когато

кандидатът

предвижда

да

ползва

авансово

и/или

междинно/и

плащане/ия, както е посочено в т. 5.7 от Насоките за кандидатстване), помощта по
Компонент 3 „Инвестиционен компонент” следва да бъде сконтирана до нейната
стойност към момента на предоставянето, при използване на референтния лихвен
процент, използван за нуждите на държавните помощи, приложим към датата на
предоставяне на помощта в съответствие с чл. 4 параграф 1 от Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по
Компонент 3 се изчислява чрез определяне на сконтираната стойност на помощта,
изразена като процент от сконтираната стойност на допустимите разходи.
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от
страна

на

бенефициента

на

искане

за

плащане

с

оглед

гарантиране,

че

предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета
за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта.”.
1.1.2. Забележки 3 и 4 от текста по т. 1.1.1 се заличават.

1.2. В т. 2.3. текстът „В Бюджета (Приложение Б) в случаите, когато помощта
по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” ще се изплаща на няколко вноски
(траншове)

и

при

условие,

че

активите/СМР

не

е

предвидено

да

бъдат

платени/извършени през първата година от влизане в сила на договора за
предоставяне на безвъзмездна помощ, следва да се посочи сконтираната стойност на
допустимите разходи по Компонент 3. Сконтираната стойност се изчислява като се
приложат формулите, посочени в Раздел ІІ, т. 3.1. от Формуляра за кандидатстване
(Приложение А към Насоките за кандидатстване) и зададени в Приложение А1 към
Формуляра.

Посочените

стойности

ще

подлежат

на

проверка

от

страна

на

Оценителната комисия за прилагане на формулата, съгласно раздел ІІ, т. 3.1 от
Формуляра за кандидатстване (Приложение А към Насоките за кандидатстване).” се
заличава.
1.3. В т. 3.1.1:
1.3.1. В т. 1) Основни документи:
а) буква б) и забележка 29 към нея се заличават;
б) букви в) и г) стават съответно букви б) и в);
в) в текста над каре „Важно” думите „Приложение А1 към него за
изчисляване на сконтираната стойност на помощта по Компонент 3 „Инвестиционен
компонент”” се заличават.
1.3.2. В т. 2) в последния абзац на карето, поместено на стр. 48,
думите „В случай, че е приложимо и не е представено Приложение А1 към
Формуляра за кандидатстване, чрез което сконтираната стойност на допустимите
разходи

по

Компонент

3

се

изчислява

автоматично,

същото

се

изисква

допълнително за предоставяне от страна на кандидатите само веднъж, като за
целта се предоставя срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаване на
писменото искане за предоставянето му” се заличават.
1.4. В т. 3.2:
1.4.1. В абзац трети думите „Приложение А1 към него (ако е приложимо)”
се заличават;
1.4.2. В абзац четвърти, думите „Приложение А1 за изчисляване на
сконтираната стойност на помощта по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” (ако
е приложимо),” се заличават.
1.5. В т. 4.1.3.:
1.5.1. В Таблицата с критерии за техническа и финансова оценка,
навсякъде в Раздел ІV, колона 3 от таблицата, текстът „Приложение А1 към
Формуляра за кандидатстване, чрез което сконтираната стойност на допустимите
разходи по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” се изчислява автоматично (ако е
приложимо);” се заличава.

1.5.2. На стр. 57, текстът „В Бюджета (Приложение Б) в случаите, когато
помощта по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” ще се изплаща на няколко
вноски (траншове) и при условие, че активите/СМР не е предвидено да бъдат
платени през първата година от влизане в сила на договора за безвъзмездна помощ,
следва да се посочи сконтираната стойност на допустимите разходи по Компонент 3.
Сконтираната стойност се изчислява като се приложат формулите, посочени в раздел
II, т. 3.1 от Формуляра за кандидатстване. Посочените стойности ще подлежат на
проверка от страна на Оценителната комисия за прилагане на формулите, посочени в
раздел II, т. 3.1. от Формуляра за кандидатстване.” се заличава.
1.6. В т. 5.7. (стр. 70), текстът „В случай, че бенефициентът избере Вариант
1 или Вариант 2, т.е. в случаите, когато плащането на безвъзмездната помощ по
Компонент 3 „Инвестиционен компонент” (в случай, че такава е заявена) ще се
извърши на няколко вноски (траншове) и при условие, че активите/СМР не са
платени през първата година от влизане в сила на договора за безвъзмездна помощ,
помощта по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” следва да бъде сконтирана до
нейната стойност към момента на предоставянето на помощта, при използване на
референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните помощи,
приложим към датата на предоставяне на помощта в съответствие с чл. 4 параграф 1
от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008. Сконтирането се извършва от
бенефициента при кандидатстване, като се приложат формулите, посочени в раздел
II, т. 3.1. от Формуляра за кандидатстване (Приложение А).” се заменя с „В случай,
че бенефициентът избере Вариант 1 или Вариант 2, т.е. в случаите, когато
плащането на безвъзмездната помощ по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” (в
случай, че такава е заявена) ще се извърши на няколко вноски (траншове), помощта
по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” следва да бъде сконтирана до нейната
стойност

към

момента

на

предоставянето

на

помощта,

при

използване

на

референтния лихвен процент, използван за нуждите на държавните помощи,
приложим към датата на предоставяне на помощта в съответствие с чл. 4 параграф 1
от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008. Референтният лихвен процент се
актуализира периодично от Европейската комисия, когато основният лихвен процент
се различава през годината с повече от 15% от средния основен лихвен процент за
последните три месеца. Референтният лихвен процент за Република България за
съответния период се оповестява на следния интернет адрес: http://www.stateaidbg.com/finance/opencms/finance/eu_normi/drugi/index.html.
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от
страна

на

бенефициента

на

искане

за

плащане

с

оглед

гарантиране,

че

предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета
за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта.”.

1.7. Създава се нова т. 5.9. със следното съдържание:
„5.9.

Сконтиране

на

помощта

по

Компонент

3

„Инвестиционен

компонент”
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от
страна

на

бенефициента

на

искане

за

плащане

с

оглед

гарантиране,

че

предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета
за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта.”
1.8. В т. 6, в „Документи за попълване при подаване на проектното
предложение”, точка 2 се заличава.
2. Във Формуляра за кандидатстване (Приложение А към Насоките за
кандидатстване):
2.1. В Раздел ІІ, точка 3.1.3. и забележки 11 и 12 към нея се
заличават.
2.2.

В

Раздел

съответствие”,

на

ІV

ред

„Списък

5

текстът

за

проверка

на

административното

„Приложение

А1

към

Формуляра

за

кандидатстване, чрез което сконтираната стойност на допустимите разходи по
Компонент

3

„Инвестиционен

компонент”

се

изчислява

автоматично

(ако

е

приложимо)”, се заличава.
2.3. Приложение А1 към Формуляра за кандидатстване, чрез което
сконтираната

стойност

на

допустимите

разходи

по

Компонент

3

„Инвестиционен компонент” се изчислява автоматично, се заличава.
3. В договора за безвъзмездна финансова помощ (Приложение И към
Насоките за кандидатстване), чл. 4.4 се изменя така:
„4.4. В случай че бенефициентът избере Вариант 1 или Вариант 2, т.е. в
случаите, когато плащането на безвъзмездната помощ по чл. 3.5 от настоящия
договор за Компонент 3 „Инвестиционен компонент” ще се извърши на няколко
вноски (траншове), помощта по чл. 3.5 от настоящия договор за Компонент 3
„Инвестиционен компонент” се сконтира до нейната стойност към момента на
предоставянето на помощта при използване на референтния лихвен процент,
използван за нуждите на държавните помощи, приложим към датата на предоставяне
на помощта в съответствие с чл. 4, параграф 1 от Регламент на Комисията (ЕО) №
800/2008.
Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган при всяко подаване от
страна

на

бенефициента

на

искане

за

плащане

с

оглед

гарантиране,

че

предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета
за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с

праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта.”.
4. В Приложение Ж „Критерии и Методология за оценка на проектни
предложения”:
4.1.

В

Раздел

I.

„Критерии

за

оценка

на

административното

съответствие на проектните предложения по процедурата”:
4.1.1. В т. 3, в колона 7, абзац трети се заличава.
4.1.2. Точка 4 се заличава.
4.1.3. Точки 5 - 29 стават съответно 4 – 28.
4.2. В Раздел III. „Критерии за оценка на допустимостта на проекта”,
навсякъде в Колона „Източници на информация” думите „Приложение А1 към
Формуляра за кандидатстване (ако е приложимо)” се заличават.
4.3. В Раздел IV. „Критерии за техническа и финансова оценка на
проектните предложения”, навсякъде в Колона „Източници за проверка” текстът
„Приложение А1 към Формуляра за кандидатстване, чрез което сконтираната
стойност на допустимите разходи по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” се
изчислява автоматично (ако е приложимо)” се заличава.
5. В Приложение 3 „Контролен лист за извършване на предварителна
проверка за окомплектованост при подаване на проектни предложения”:
5.1. Ред пети, се заличава;
5.2.

На

ред

осми,

текстът

„Приложение

А1

към

Формуляра

за

кандидатстване, чрез което сконтираната стойност на допустимите разходи по
Компонент

3

„Инвестиционен

компонент”

се

изчислява

автоматично

(ако

е

приложимо),” се заличава.
ІV. По открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок
за кандидатстване: BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки
и средни предприятия”:
1. В чл. 3 от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
настоящата процедура да бъде посочена:
1.1.

стойността

на

общите

допустими

разходи

за

инвестиции

преди

сконтиране;
1.2. стойността на безвъзмездната помощ за инвестиции преди сконтиране.
2. В случай, че е необходимо за целите на прилагане на т. ІV, 1, от
настоящата

заповед,

по

преценка

на

Оценителната

комисия

по

посочената

процедура, в определен от нея срок, може да бъде поискано допълнителното
представяне на отразената стойност преди сконтиране на допустимите разходи в
Бюджета (Приложение Б към Насоките за кандидатстване по съответната процедура).

3. Сконтирането на безвъзмездната помощ за инвестиции да се извършва от
Управляващият орган при всяко подаване от страна на бенефициента на искане за
плащане с оглед гарантиране, че предоставената безвъзмездна финансова помощ ще
бъде съобразена с интензитета за помощта, предвиден в регионалната карта за
държавна помощ за България, и с праговете и интензитетите за регионална помощ,
установени в Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на
помощта.
V. По процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO0031.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; BG161PO003-2.1.07
„Технологична модернизация в големи предприятия” и BG161PO003-2.4.01
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България”:
1. В случай на подадени проектни предложения преди датата на публикуване
на настоящата заповед, по преценка на Оценителната комисия по посочената
процедура, в определен от нея срок, може да бъде поискано от тези кандидати
допълнително представяне на отразената стойност преди сконтиране на допустимите
разходи в Бюджета (Приложение Б към Насоките за кандидатстване по съответната
процедура).
2. Оценителната комисия по съответната процедура не може да отстранява
проектни

предложения

само

и

единствено

на

основанието,

че

в

Бюджета

(Приложение Б към Насоките за кандидатстване по съответната процедура) е
посочена сконтираната стойност на помощта.
3. При противоречие между Бюджета (Приложение Б към Насоките за
кандидатстване

по

съответната

процедура)

и

Формуляра

за

кандидатстване

(Приложение А към Насоките за кандидатстване по съответната процедура),
Бюджетът следва да има преимущество.
VІ. При прилагане на настоящата заповед да бъде спазен принципа за
равнопоставеност и недопускане на дискриминация по чл. 11 от ПМС № 121/2007 г.
VІІ. Настоящата заповед да бъде оповестена по реда на чл. 14, ал. 10 от ПМС
№ 121/2007 г., както следва:
- на Единния информационен портал за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република
България;
- на интернет страницата на управляващия орган, и
- на интернет страницата на договарящия орган.
VІІІ. Консолидираните версии на Насоките за кандидатстване по процедури
за предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO003-1.1.03 „Развитие на
стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на
иновативни продукти, процеси и услуги”; BG161PO003-2.1.07 „Технологична
модернизация в големи предприятия” и BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за

развитието на клъстерите в България” и изменените приложения, неразделна
част към тях, да се оповестят в дена на публикуване на настоящата заповед на
интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността

на

www.opcompetitiveness.bg,

на

Оперативна
икономика

програма
2007

–

българската
интернет

„Развитие

2013”

на

(ИАНМСП),

икономика

страницата

на

2007

–

Междинното

конкурентоспособността
www.sme.government.bg,

на
и

2013”,
звено

на

българската
на

Единния

информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове

и

Кохезионния

фонд

на

Европейския

съюз

в

Република

България,

http://www.eufunds.bg/.
ІХ. Настоящата заповед влиза в сила от датата на публикуването й по реда на
т. VІІ.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора на
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и на Изпълнителния
директор

на

Изпълнителна

агенция

за

насърчаване

на

малките

и

средните

предприятия.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на директора на дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, на съответните служители на
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и на Изпълнителния
директор

на

Изпълнителна

агенция

за

насърчаване

предприятия за сведение и изпълнение.

ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ
Заместник-министър на икономиката,
енергетиката и туризма и
Ръководител на Управляващия орган
(Съгласно Заповед №РД-16-797/29.06.2010 г.)

на

малките

и

средните

