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Уважаеми дами и господа, 

Обръщам се към Вас, с молба за разяснение по Условията за 

кандидатстване 

на Процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за 

растеж на 

МСП, поради неясноти в проектната документация: 

1. Съгласно указаното от Вас, в публикуваното с Условията за 

кандидатстване Приложение А - Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения по Оперативна Програма 

„Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020, на стр. 20 от документа, 

под линия е посочено: „_При изчисляване на показателите по този раздел 

следва да се има предвид, че 2018 г. е последната 

приключила година...", 

2. В същото време, обаче, в Приложение 5 Бизнес план, в Лист „Прогнозни 

финансови разходи", под Таблица 14 „Други финансови разходи", под 

В Приложение А и бизнес план от  Условията за 

кандидатстване по процедура на Процедура 

BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 

Капацитет за растеж на МСП е допусната техническа 

грешка при посочване на последната приключила 

година. Да се приеме за вярно, че последната 

приключила година е 2020г. 

 

1.  В Приложение А – Критерии и методология за 

оценка на проектни предложения по Оперативна 

Програма   „Иновации и Конкурентоспособност" 

2014-2020,  на стр. 20 от документа, забележка под 

линия да се чете:  

„При изчисляване на показателите по този раздел 

следва да се има предвид, че 2020 г. е последната 

приключила година,  N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни 



  

линия, 

има противоречиво на 

горното указание (т. 1 на запитването), а именно: „_При попълване на 

таблицата следва да се има предвид, че 2019 г. е последната приключила 

година..."_ 

3. Едновременно, отново в Приложение 5 Бизнес план, в Лист „Прогнозни 

ОПР и ОПП", в последните три таблици, които са резултантни на 

описаното 

в предходните листове на документа, в 

колона „В", редове № 62, 67 и 72 е записано, че годината с която се 

сравняват показателите е 2020 г . 

Да разбираме ли, че 2020г. следва да се счита за „...последната 

приключила година..."?. Освен това, заложените в колона "F", редове №64, 

69 и 74 математически формули, също „водят" към стойности от отнесени 

към период 2020 г. на предприятието, с които стойности се сравняват 

получените сумарни показатели от финансово икономическата прогноза, 

което се разминава с описаното в т. 1 и 2 от настоящото запитване. 

Предвид посочените по- горе неточности в различните документи на 

процедурата, обект на настоящото запитване, моля да ни бъде дадено 

пояснение, коя е годината, считана за „...последна приключила 

година...", в контекста на Процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих 

ОПИК 

1 Капацитет за растеж на МСП. 

години, при които N е годината на приключване 

изпълнението на договора/проекта." 

2.  В Приложение 5 Бизнес план, в Лист „Прогнозни 

финансови разходи", под Таблица 14 „Други 

финансови разходи", забележката под линия да се 

чете: 

„При попълване на таблицата следва да се има 

предвид, че 2020 г. е последната приключила година, 

M, N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни години, при 

които M е годината на сключване на договор за 

безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), а N е 

годината на изпълнение на договора/проект. За 

целите на последващото отчитане на резултатите от 

проекта M, N, N+1, N+2 и N+3 се приемат за 

финансови години." 

3.  В Приложение 5 Бизнес план, в Лист „Прогнозни 

ОПР и ОПП" коректно е посочено, че годината с 

която се сравняват показателите е 2020 г .  

 

 

 

  

 


