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Дата на разясненията от УО: 28 юни 2018 г.
1.

20.06.2018 г.

Здравейте,
Казвам се Надя Терзиева и в момента започвам проект в Бургас за създаване
на коуъркинг пространство (пространство за споделена работа).
Такива пространства имат за цел да развиват предприемаческата екосистема
в града, в който се намират.
Бих искала да попитам дали такива проекти имат право да кандидатстват за
безвъзмездната финансова помощ по програма BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“.
Благодаря ви предварително,

2.

21.06.2018 г.

За да бъдат допустими за финансиране, проектните предложения трябва да
отговарят на всички условия, критерии и изисквания по настоящата процедура.
Последното е в сила и по отношение на дейностите и разходите, които те
съдържат, както и по отношение на кандидатите, които ги изготвят и подават.
Моля, запознайте се с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
по процедурата, в които е представена подробна информация относно
допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите и останалите изисквания и
приложими правила по процедурата. В Условията за кандидатастване са
посочени и допустимите по процедурата сектори, които са разделени на две
основни групи: сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и
развитие на нови предприятия и сектори, свързани с преодоляване на европейски
и регионални предизвикателства.

Подател: Надя Терзиева
Ел. поща: nadia@dock42.space

Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на
дадено проектно предложение ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата информация относно това
проектно предложение.

Здравейте!

1. Лицата, различни от предприемача, които са част от квалифицирания персонал
обект на оценка, следва да бъдат не повече от 3 броя. В този смисъл, Условията
за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничение относно
назначаването само на едно лице.

Във връзка с процедура "Насърчаване на предприемачеството" имаме
следните въпроси:
1. Допустимо ли е в екипа, обект на оценка, да е назначено само едно лице
/отделно от предприемача/?
2. Допустимо ли е в екипа, който не е обект на оценка, да бъдат наети
счетоводител и лице, заето с управлението и отчитането на проектните
дейности?
3. Допустимо ли е кандидатстване с идея за създаване на ферма за добив на
криптовалути?
Извършването на тази дейност попада изцяло в ИКТ сектора - закупуване на
сървъри, придобиване или разработване на подходящ софтуер, провеждане
на изчислителни дейности. Обаче се питаме как се отчитат приходите от нея

2. Допустими по настоящата процедура са разходи за възнаграждения (вкл.
здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран
персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи
(продукти – стоки и/или услуги). По процедурата не са допустими
дейности/разходи за управление на проекта, т.е. не са допустими разходи за
възнаграждения на ръководител на проекта, координатор, счетоводител на
проекта и друг административен персонал.
3. За да бъдат допустими за финансиране, проектните предложения трябва да
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и дали попадат в ИКТ сектора. Доколкото тази дейност не е отделно
регламентирана за момента в класификатора на икономическите дейности,
ни е нужно потвърждение от Управляващия орган за допустимостта и.

отговарят на всички условия, критерии и изисквания по настоящата процедура.
Последното е в сила и по отношение на дейностите и разходите, които те
съдържат, както и по отношение на кандидатите, които ги изготвят и подават.

Поздрави,

Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на
дадено проектно предложение ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата информация относно това
проектно предложение. Допълнително, не могат да се дават разяснения, които
съдържат становище относно качеството на проектното предложение.

Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

3.

21.06.2018 г.

Здравейте,
имаме интерес да кандидатстваме по процедура BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“. Тъй като явно е отворена вчера
никой консултант не може да ни даде точна информация на въпроса ни дали
може да кандидатстваме, тъй като все още нямаме регистрирана фирма. Ние
прочетохме, че фирмата трябва да е регистрирана след 31.12.2016 г. като
условие.
Също така цитирам от вашия уебсайт:
"Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в
приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките
и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с
преодоляването на европейски и регионални предизвикателства."

Допустими по настоящата процедура са кандидати, които са регистрирани след
31.12.2016 г., вкл. дружества, регистрирани след датата на обявяване на
процедурата. Следва да имате предвид, че за да могат да участват по
процедурата, кандидатите трябва да са регистрирани към датата на
кандидатстване.
Допълнително, по процедурата не съществува изискване за създаване на ново
предприятие по време на изпълнение на проекта.
По отношение на изискването над 50% от предприятието да се притежават от
едно физическо лице-предприемач, предприемачът трябва да отговаря на това
изискване в периода от подаване на проектното предложение до приключване на
изпълнението на проекта, а не към датата на обявяване на процедурата.

Обаче в едно от приложение-декларация пише, че и предприемачът трябва
да притежава поне 50% от предприятието към датата на отваряне на
процедурата, което е в противоречения с целта на програмата и сме малко
объркани дали можем или не.
Благодаря,
Подател: Крис Красимиров
Ел. поща: krisi_009@mail.bg
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4.

21.06.2018 г.

Здравейте,
казвам се д-р Красимир Илиев, лекар по дентална медицина с 15 години
стаж в професията.
Във връзка с откриване на нова дентална клиника, моля за информация дали
съм подходящ за финансиране по програма BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“.

За да бъдат допустими за финансиране, проектните предложения трябва да
отговарят на всички условия, критерии и изисквания по настоящата процедура.
Последното е в сила и по отношение на дейностите и разходите, които те
съдържат, както и по отношение на кандидатите, които ги изготвят и подават.

В очакване на Вашият отговор.
Поздрави,

5.

21.06.2018 г.

Подател: Красимир Илиев
Ел. поща: dr_iliev@abv.bg
Здравейте,
Имам въпрос относно процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“:
Има ли краен срок, до който кандидатът да бъде регистирнан (като фирма )
респ. може ли да кандидатства фирма, която е регистрирана след датата на
обявяване на процедурата (20.06.2018)?
Благодаря предварително за отговора.

Моля, запознайте се с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
по процедурата, в които е представена подробна информация относно
допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите и останалите изисквания и
приложими правила по процедурата.

Допустими по настоящата процедура са кандидати, които са регистрирани след
31.12.2016 г., вкл. дружества регистрирани след датата на обявяване на
процедурата. Следва да имате предвид, че за да могат да участват по
процедурата, кандидатите трябва да са регистрирани към датата на
кандидатстване.

С уважение,

6.

21.06.2018 г.

Подател: Виолета Петрова
Ел. поща: violeta.s.petrova@gmail.com
Въпроси
по
процедура
BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване
на
предприемачеството“:
Съгласно точка 6) от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“
от Условия за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за
подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна
икономическа дейност в секторите, посочени в точка 6) от раздел 11.1.
Ние сме търговски дружество с ограничена отговорност, което има, съгласно
дружествения договор, следния предмет на дейност:
- Организиране и провеждане на семинари, обучения, конференции,
тренинги, курсове, уебинари, вътрешно-фирмени обучения, тийм

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати, които
развиват своята основна икономическа дейност в секторите от Националната
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.
(НСНМСП), изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови
предприятия или секторите, свързани с преодоляване на европейски и
регионални предизвикателства, които са посочени подробно в т. 6) от раздел 11.1
„Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за
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билдинги, събития; консултантска дейност; рекламни услуги;
разработване и реализиране на програми, изследвания и проекти;
изготвяне на анализи, проучване на пазари и изследване на
общественото мнение, разработване и внедряване на специализирани
софтуерни продукти за бизнеса; сделки с интелектуална собственост;
посредничество и търговия в страната и чужбина, както и всяка друга
дейност незабранена от закона.
Съгласно информацията в Търговския регистър към Агенция по
вписванията, основна дейност по НКИД на дружеството е:
- Код КИД: 8559, Основна икономическа дейност от КИД: ДРУГИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“, дружеството ни желае да кандидатства с проектно
предложение в сектор: M72 „Научноизследователска и развойна дейност“,
като проектното предложение ще включва създаване на продуктовотехнологична иновация, чрез разработването и внедряване на нов софтуерен
продукт за нуждите на дружеството и за подпомагане на дейността на
задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

кандидатстване, като кандидатите носят отговорност за правилното му
определяне. С оглед постигане на коректност при попълване на информацията, е
препоръчително кандидатите да се обърнат към НСИ за проверка на данните
относно кода на основнaта икономическа дейност на предприятието-кандидат. За
допълнителна информация, кандидатите могат да се запознаят с Методологията
за определяне на код на основна икономическа дейност по КИД-2008 и
методологичните бележки по Класификация на икономическите дейности –
КИД-2008 (Приложение Й).

Във връзка с гореописаното, имаме следните въпроси:
Въпрос 1: Отговаря ли нашето дружество на критерия за допустимост по
точка 6) от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от
Условия за кандидатстване, за кандидатстване с проект в сектор: M72
„Научноизследователска и развойна дейност“ от процедурата.
Въпрос 2: Смятаме, че основната дейност на дружеството ни, посочена в
Търговския регистър, а именно - Код КИД: 8559, Основна икономическа
дейност от КИД: ДРУГИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, е некоректно
определена, тъй като основните дейности, които дружеството ни извършва,
са насочени към предоставянето на консултантски услуги и на услуги,
свързани със създаването на специализирани софтуерни или друг тип
продукти за бизнеса.
В тази връзка и в случай, че отговорът Ви по въпрос 1 е отрицателен,
смятате ли за допустимо извършването на промяна на Кода на организацията

За удостоверяване на изискването по т. 6) от раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ на Условията за кандидатстване, Оценителната
комисия ще извършва служебна проверка въз основа на данни, предоставени от
НСИ. В тази връзка кандидатите следва да попълнят и представят на етап
кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ (Приложение М).
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното
предложение се отхвърля. В случай че след проверката се установи, че съгласно
данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г.
е допустим, но е попълнен погрешно във Формуляра за кандидатстване,
Оценителната комисия ще извършва служебна корекция във Формуляра за
кандидатстване. В случай че след проверката се установи, че НСИ не може да
определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на
наличната информация за 2017 г. или кандидатът не е осъществявал дейност през
2017 г. или кандидатът е регистриран през 2018 г., съответствието с изискването
по т. 6) от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията
за кандидатстване ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по
КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване.
Предвид изложеното, източник за проверка за изискването по т. 6) от раздел 11.1
„Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията за кандидатстване е
Формуляра за кандидатстване (т. 2 „Данни за кандидата“, поле „Код на
организацията по КИД“) и служебната проверка от НСИ, а не данните за
кандидата в Търговския регистър.
Следва да имате предвид, че кандидати с основна икономическа дейност в сектор
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по КИД-2008, преди крайния срок за подаване на проектни предложения.
Ако тази промяна е допустима, какъв следва да бъде Кода на организацията
по КИД-2008, за да бъде нашето дружество допустим кандидат с проект в
сектор M72 „Научноизследователска и развойна дейност“ от процедурата.

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“ са допустими, а кандидати с
код на основна икономическа дейност Р85.59 „Други образователни дейности,
некласифицирани другаде“ са недопустими по настоящата процедура (съгласно
т. 11.1 от Условията за кандидатстване по процедурата).

Ел. поща: alsas.ltd@mail.bg

Допълнително, за да бъдат допустими, кандидатите трябва да развиват и
дейността, за която кандидатстват в допустимите сектори по процедурата.

Здравейте,
Предвидено ли е авансово финансиране (в какъв размер) при подписване на
договор по процедура BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“?

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се
предвиждат 3 варианта на плащане, като първият от тях предвижда възможност
за получаване на авансово плащане.

Подател: Павлин Николчев
Ел. поща: pavlin_nikolchev@abv.bg

За да получат авансово плащане, бенефициентите трябва да представят искане за
плащане в ИСУН 2020 по административен договор за безвъзмездна финансова
помощ. Авансовото плащане може да бъде в размер до 40% от общия размер на
безвъзмездната финансова помощ. Условие за неговото извършване е
предоставянето от страна на бенефициента на Банкова гаранция (Приложение Р
към Условията за изпълнение), покриваща пълния размер на исканата авансова
сума, Финансова идентификационна форма (съгласно образеца, приложен към
Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020) и декларация за банкова сметка (с цел
удостоверяване на задължението на бенефициента да използва сумата по
авансовото плащане единствено за целите на проекта).
След представяне на посочените документи, Управляващият орган превежда
размера на авансовото плащане по банкова сметка на бенефициента, открита за
целите на получаване и разходване на сумата на авансовото плащане.
Бенефициентът може да използва средствата по тази сметка съгласно условията,
определени в договора за откриването ѝ.
Авансовото плащане се извършва в срок от 20 /двадесет/ календарни дни от
датата на постъпване на искането за плащане в Управляващия орган, при
условията и реда на чл. 61 от ЗУСЕСИФ.

8.

21.06.2018 г.

Здравейте,
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-

Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са регистрирани
след 31.12.2016 г. В този смисъл, дружество регистрирано на 13.12.2016 г. е
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2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ и публикуваните условия за
кандидатстване имаме следния въпрос.
Отговаряме на абослютно всички условия с изключение на датата на
регистрация, която е посочена 31.12.2016 г.
Едноличното ми дружество е регистрирано на 13.12.2016 г., но стартирало
дейност на 10.01.2017 г. с входирана декларация в НАП.
При тези условия допустимо ли е да изготвим проекто предложение, за да
участваме в подбора на проекти.

недопустимо по процедурата.

С Уважение,
Подател: Емилия Кулинска
Ел. поща: emi_kulinska@mail.bg
Здравейте!
1. Моля да потвърдите режийните разходи и разходите за офис консумативи
ще бъдат ли допустими по програмата!
В т.14.3 от Условията за кандидатстване е описано, че недопустими разходи
са непреките разходи (административни разходи), с изключение на разходи
за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление,
телефон и интернет) и разходи за офис консумативи.
В т. 14.2 като допустими разходи са описани: Разходи за наем на работни
помещения и Разходи за материали и консумативи, необходими за
реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или
услуги)
2. Въпросът ми е, задължително ли е съдружниците с дял, по-малък от този
на предприемача, да са включени в екипа, който е обект на оценка и ако не
са включени, това ще се отрази ли по някакъв на оценката? Накратко,
задължително ли е всички съдружници да са част от екипа, обект на оценка?
3. Моля да уточните кое от двете твърдения в Условията за кандидатстване
следва да спазваме при подаване на проектните предложения, тъй като има
разминаване в написаното в т. 11.6 и в т. 25 от Насоките за кандидатстване:
11.6 "Проектно предложение подадено от кандидат с код на основна

1. Допустимите разходи по настоящата процедура са посочени в т. 14.2 от
Условията за кандидатстване. Допустими за финансиране са разходи за наем на
работни помещения – до 25 000 лева, както и разходи за материали и
консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи
(продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева. Разходите за наем на работни
помещения следва да бъдат включени в рамките на един бюджетен ред в т. 5
„Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване. Същото е в сила и за разходите за
материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на
предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).
Следва да имате предвид, че режийните разходи и разходите за офис
консумативи могат да бъдат включени в общата стойност на разходите за наем на
работни помещения, посочена в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за
кандидатстване), без да бъдат посочвани отделно. В случай че са посочени в
отделни редове в бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета.
2. Към лицата различни от предприемача, които са част от квалифицирания
персонал обект на оценка, могат да бъдат включени: лицата, които управляват
предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; съдружниците в
предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; служителите наети на
трудов договор в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване;
експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятиетокандидат. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
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икономическа дейност допустим за втория краен срок, но подадено в
рамките на първия краен срок, няма да бъде отхвърлено, а ще се оценява
след изтичането на крайния срок, по който проектното предложение е
допустимо. Проектно предложение подадено в рамките на втория краен срок
за кандидатстване, но с код на основна икономическа дейност, допустим за
първия краен срок за кандидатстване, ще бъде отхвърлено."

изискване всички съдружници в предприятието-кандидат да са част от екипа,
който ще бъде оценяван.

В същото време в т.25 Краен срок за подаване на проектните предложения , е
написано: "
ВАЖНО: В рамките на първия краен срок за кандидатстване ще бъде
допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на
основна икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия.
ВАЖНО: В рамките на втория краен срок за кандидатстване ще бъде
допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на
основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на
европейски и регионални предизвикателства
Благодаря Ви!
Поздрави,
Подател: М.Ябланска
Ел. поща: myablanska@gmail.com

3. Настоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване – 05.09.2018 г. и
07.11.2018 г.
Кандидати от секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и
развитие на нови предприятия могат да подават своите проектни предложения в
периода от 20.06.2018 г. (датата на обявяване на процедурата) до 16:30 часа на
05.09.2018 г. Кандидати от секторите, свързани с преодоляване на европейски и
регионални предизвикателства могат да подават своите проектни предложения в
периода от 20.06.2018 г. (датата на обявяване на процедурата) до 16:30 часа на
07.11.2018 г.
Проектно предложение подадено от кандидат с код на основна икономическа
дейност допустим за втория краен срок, но подадено в рамките на първия краен
срок (до 05.09.2018 г.), няма да бъде отхвърлено, но същото ще се оценява след
изтичането на втория краен срок (07.11.2018 г.), заедно с останалите кандидатите
от съответната група сектори, допустими в рамките на този срок, а именно тези с
код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на
европейски и регионални предизвикателства.
Проектно предложение подадено от кандидат с код на основна икономическа
дейност допустим за първия краен срок, но подадено в рамките на втория краен
срок (след 05.09.2018), ще бъде отхвърлено, тъй като предприятията от
съответната група сектори (с код на основна икономическа дейност в секторите
от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови
предприятия) вече ще бъдат в процес на оценка и кандидатът реално ще е подал
своето проектно предложение след изтичане на приложимия за него първи краен
срок (05.09.2018 г.).
Целта на визирания текст от т. 11.6 е да насочи вниманието на кандидатите към
времевата рамка за подаване на проектните преложения и реда за тяхното
оценяване и класиране.
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Здравейте,
Интересувам се, критерият "Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и
лица над 50 г." към коя дата се взема предвид? Датата на обявяване на
процедурата или датата, на която е входиран проектът в ИСУН 2020, или
датата, маркираща някой от крайните срокове по процедурата или друга
дата? Конкретно, ако към датата на кандидатстване с проектно предложение
даден предприемач няма навършени 29 години, но ги навърши преди
05.09.2018 г., ще бъдат ли присъдени на проекта 3 точки по критерия?
Благодаря за отделеното време и внимание!

Във връзка с извършване на оценката по критерий "Приоритизация на проекти на
лица до 29 г. и лица над 50 г." от критериите за техническа и финансова оценка,
изискванията за възраст следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване.

Подател: Бисер Лазаров
Ел. поща: lazarov.biser@gmail.com
Здравейте !
Във връзка с откриването на процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ цитираме :
...13.1. Допустими дейности
...1/ Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти –
стоки и/или услуги);
....14. Категории разходи, допустими за финансиране:
.....2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване,
представляващи дълготрайни материални активи, необходими за
реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или
услуги).
ВЪПРОС : За да реализираме предприемаческата идея / продукт или стока /
ние трябва първо да я проектираме и произведем . Значи ли това , че
придобиване на гореспоменатите ДМА / машини , съоръжения и оборудване
/ за производство са напълно допустими или са допустими ДМА, които ще
се използват СЛЕД производството на стоката - само за реализацията и...т.е
в сферата на крайното предлагане.? - витрини , хладилници, специализиран
софтуер, автомати и пр.

Съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура,
допустими за финансиране са разходи за придобиване на машини, съоръжения и
оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за
реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или
услуги), като към процеса по реализиране на предприемаческата идея се включва
и нейното създаване/производство/проектиране, т.е ДМА за производство са
допустими.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на
конкретен разход, включен в рамките на подаденото проектно предложение, ще
бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага
с цялата информация относно това проектно предложение.

Поздрави!
Подател: Красимир Кочос
Ел. поща: kkochos@abv.bg
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