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Дата на разясненията от МИГ: 12.09.2018 г. 
 

01 08.09.2018  Подател: Галя Менова 

Ел. поща: galyamenova@gmail.com 

 

Здравейте, 

Във връзка с подготовката на проектно предложение по 

процедура BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен – Хаджидимово – „Технологично обновление  и 

внедряване на стандарти в МСП", моля да направите 

  Отговор на въпрос № 1:  

В Приложение 6 – Бизнес план  към пакета с Документи за 

попълване  в наименованието на Таблица 3 и Таблица 4 е 

допусната техническа грешка като са упоменати годините 2014, 

2015 и 2016 г. Кандидатите следва да коригират наименованието 

на таблиците в съответствие с Насоките за кандидатстване и 

указанията под двете таблиците, в зависимост от крайния срок за 

подаване на проектните предложения. 
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следните уточнения: 

1.      В приложеното към пакета с Документи за 

попълване Приложение 6 – Бизнес план в 

наименованието на Таблица 3 и Таблица 4 са упоменати 

годините 2014, 2015 и 2016 г., а в указанието под двете 

таблиците са записани периодите, които са в 

съответствие с Насоките за кандидатстване. Следва ли да 

коригираме годините в наименованията на двете таблици 

с оглед съответствие със съдържащата се в тях 

информация? 

2.      Във връзка с Приложение Б - Критерии и 

методология за оценка на проектни предложения, и 

прилагането на критерий 4. Повишаване на 

ефективността на производствените разходи (N+1, N+2, 

N+3) от Раздел ІІІ. Ефект от изпълнението на проекта, 

моля да уточните как ще се  прилага критерия, тъй като 

знакът „=“ са съдържа в първите два подкритерия? 

3.      Във връзка с Приложение Б - Критерии и 

методология за оценка на проектни предложения, и 

прилагането на критерий 3. Изпълнението на проекта 

  Отговор на въпрос № 2:  

Критерий „4. Повишаване на ефективността на 

производствените разходи (N+1, N+2, N+3)“, при максимален 

брой от 2 точки, ще прилага както следва: 

Критерии Брой точки 

Повишаването на ефективността на 

производствените разходи спрямо последната 

приключила финансова година ≥ 6%. 

2 

Повишаването на ефективността на 

производствените разходи спрямо последната 

приключила финансова година > 2% < 6%. 

1 

Повишаване на ефективността на 

производствените разходи спрямо последната 

приключила финансова година ≤ 2%. 

0 

  Отговор на въпрос № 3: 

Под  „процес/и на интернационализация на продукта/услугата“ се 

има предвид процеса по износ на продукта/услуга. 
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допринася за подобряване на процесите на управление и 

организация на дейността от Раздел VI. Допълнителни 

специфични критерии към СВОМР определени от МИГ, 

моля да дадете валидна дефиниция на термина: „процес/и 

на интернационализация на продукта/услугата“. 

 

 


