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Дата на разясненията от УО: 13 юли 2018 г.
93.

04.07.2018 г.

Здравейте, много съм ви благодарна за изчерпателните отговори на
предишните ми въпроси!Имам още два въпроса:
Въпрос 1: В Условията за кандидатстване- 11.2 Критерии за
недопустимост на кандидатите 4/ С оглед избягване на припокриването на
интервенциите
между
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на
проекти не могат да получават кандидати, които са:
• микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и
средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка
и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански
продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската
общност (Приложение З), или с производството на памук, в случай че тези
инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно
определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Списък на
общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в
Приложение И.
В Приложение 3 към Условията за кандидатстване, с код по Брюкселска
номенклатура е упоменато:
15.12
Животински
или
растителни
мазнини
и
масла,
хидрирани,рафинирани или нерафинирани, но без по-нататъшна обработка
Въпросът ми е: допустимо ли е да се ползват като суровина с код по
Брюкселска номенклатура (Комбинирана номенклатура от 2017, валидна
за 2018 г):
15.11 Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не
химически променени:
15.14 Рапично, репично или синапено масло и техните фракции
15.15 Други растителни мазнини и масла (включително маслото от
жожоба) и техните фракции - упоменати в под кодовете на 15.15
15.09 Маслиново масло и неговите фракции, (още повече, че същото е
категорично изключено от допустимите суровини за преработка по
подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020)

1. Изброените в запитването Ви, с код съгласно Брюкселска номенклатура,
суровини са извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската
общност (Приложение З) и като такива попадат извън обхвата на демаркацията с
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, поради което тяхната
преработка е допустима по процедурата, в случай че кандидатът развива своята
основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатства в секторите,
посочени в т. 11.1 от Условията за кандидатстване и отговаря на всички останали
критерии за допустимост съгласно Условията за кандидатстване по процедурата.
Следва да имате предвид, че с оглед избягване на припокриването на
интервенциите
между
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони
2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да
получават кандидати, които изпълняват едновременно/кумулативно следните
три условия:
- да са микропредприятия;
- да имат седалище или клон със седалище на територията на селски район;
- да са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони.
2. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 53, т. 3.
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както и всички други кодове от глава 15, неупоменати в Приложение І,
за влагане в производство на козметични продукти, извън Приложение № I
от Договора за създаване на европейската общност (Приложение З)
Въпрос 2: Във връзка с недопустимите разходи Недопустими по
процедурата са следните видове разходи: разходи за закупуване и/или
доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоковоматериални запаси, с изключение на разходи за материали и консумативи,
необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти
– стоки и/или услуги);
В допустими разходи е посочено: разходи за материали и консумативи,
необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти
– стоки и/или услуги), ще съм ви благодарна да посочите какво точно се
включва в тази дефиниция, включва ли суровини за производствения
процес?
благодаря предварително!
с най- добри пожелания!

94.

04.07.2018 г.

Подател: Ивелина Иванова
Ел. поща: ivaivan4321@gmail.com
Здравейте,
В публикуваната покана на сайта на Оперативна програма "Иновации и
конкурентноспособност" за представяне на проектни предложения по
процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, на
дата 20-06-2018г. и в Условията за кандидатстване, са предвидени 2
крайни срока за подаване на проектите - 5 септември 2018г и 7 ноември
2018г.
В публикувания за обществено обсъждане втори проект на
документацията за провеждане на процедурата, през декември 2018г., в
Условията за кандидатстване е предвиден само 1 краен срок.
Промяната в условията за кандидатстване, касаеща крайния срок за
подаване на проекти, е значителна.
Процедурата е важна за голям брой предприемачи с намерения да развиват
нов бизнес и кандидатстват за подкрепа за създаването му в тази
процедура.
Обявяването на 2 крайни срока съществено променя начина, по който те

Решението за определяне на два крайни срока по процедурата е гласувано и
одобрено в рамките на проведено на 17.05.2018 г. заседание на Комитета за
наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 20142020 г. (ОПИК), което води до задължителното му прилагане и в Условията за
кандидатстване по процедурата. Определянето на два крайни срока е извършено
в съответствие с посочения от Вас Закон за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), който в чл. 30,
ал. 2 гласи: „Процедура чрез подбор може да бъде открита и с два или повече
срока за подаване на проектни предложения. В тези случаи началната дата и
крайният срок за кандидатстване за второто и следващите производства се
посочват в обявата. При определянето на крайния срок не се прилагат
минималните срокове по чл. 32, ал. 1“. От своя страна последната норма
постановява следното императивно изискване: „Формулярът за кандидатстване
се подава в срока, посочен в обявата, съответно в поканата по чл. 31, ал. 3,
който не може да бъде по-кратък от 60 дни“. Цитираните текстове категорично
позволяват прилагането на 2 крайни срока за подаване на проектни предложения,
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трябва да организират подготовката си за кандидатстване и техните
планове.
Тази промяна вероятно ще причини значително напрежение и стрес за част
от предприемачите, и те ще бъдат принудени да променят бизнес
плановете си дългосрочно. Възможно е някои предприемачи, работещи в
секторите от първа група, да се откажат да кандидатстват, тъй като имат
вече текущи ангажименти през лятото. Това ще им попречи да
кандидастват в първия период, а не е предвидена възможност да подават
проекти във втория период.
При така направената внезапна промяна, касаеща крайния срок за
кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024, моля да обясните, как
е спазен принципът на публичност и прозрачност при предоставяне на
подкрепа за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, чл.29, ал.1, т.3?
Съгласно възприетото тълкуване на прилагането на принципа на
публичност и прозрачност в процедурите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в ЕС, прозрачността и отвореността предполагат да се
публикува информация относно всички важни параметри на една
процедура, на всички етапи от публикуването на първата документация за
обществено обсъждане, през промяната на проекта, до крайната
публикувана документация за провеждане на процедурата.
Крайният срок за подаване на проектите е съществен параметър на всяка
процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ.

което е законоустановено, поради което е и законосъобразно.

Предварително ви благодаря.

От друга страна, разделението на двата крайни срока е по групи сектори, за всяка
от които е предвиден дефиниран бюджет. В тази връзка, всеки кандидат от
дадена група сектори не само ще разполага с еднакъв срок за подготовка и
подаване на проектно предложение, но и с отделен бюджет определен за групата,
към която принадлежи. В допълнение, оценката и класирането на проектните
предложения, подадени от кандидати от различни групи сектори допустими по
двата крайни срока, се извършва диференцирано съобразно обособения за тях
бюджет. Следователно, с оглед разделението на бюджета по процедурата,
наличието на един или два крайни срока не оказва влияние върху принципа за
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, залегнал в чл.29, т.1 от
ЗУСЕСИФ.
Допълнително следва да се отбележи, че с цел предоставяне на достатъчен срок
на кандидатите, законодателят е предвидил минимален срок подаване на
проектните предложения от 60 дни, който е спазен в Условията за
кандидатстване по процедурата. Нещо повече, на кандидатите допустими по
първия краен срок са предоставени 2 седмици повече от минималния срок за
кандидатстване, именно за да имат достатъчно време за подготовка на своите
проектни предложения. Освен това, потенциалните кандидати по процедурата са
разполагали със значително време за подготовка, тъй като процедурата е
преминалата през два етапа на обществено обсъждане, които са проведени още в
края на миналата година.

Подател: Павлина Д.Козарова
Ел. поща: pkozarova@gmail.com
95.

04.07.2018 г.

Здравейте,
Пишем Ви във връзка с изникнали допълнителни въпроси по отношение
правилната подготовка за кандидатстване по програма „Инициатива малки
и средни предприятия 2014 – 2020“.
На първо място в условията за кандидатстване е упоменато, че

В Условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на
предприемачеството“ е записано, че кандидатите нямат право да подават
проектни предложения по процедурата за вече реализирани дейности или такива,
финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова
схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга
донорска програма.
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кандидатите нямат право да подават проектни предложения за дейности
финансирани по друг проект или донорска програма. Така формулирано,
означава ли, че финансово подпомагане/инвестиране от частни
инвеститори и компании попада в обхвата на „друга донорска програма“,
тъй като не е в обхвата на финансиране от националния бюджет или
бюджета на общността? Възниква ли пречка при евентуално финансирана
по програма Инициатива МСП 2014 – 2020?

В тази връзка, финансиране по програма Инициатива МСП 2014 – 2020, в
случай, че то е за същите дейности/разходи, включени в рамките на проектното
предложение, което имате намерение да подадете по настоящата процедура, е
недопустимо.

На следващо място в условията е подробно разписано, че могат да бъдат
обект на оценка (участници) до четири физически лица. Това означава ли,
че безвъзмездната финансова помощ обхваща финансирането във връзка с
трудово възнаграждение само на тях и пречка ли е, ако предприятието
оперира с по – голям човешки ресурс, който остава извън обекта на
оценка, да бъде заложен в проекта при перо трудово възнаграждение?
Благодарим предварително и очакваме своевременно Вашите отговори
Поздрави,
Подател: Петър Петров
Ел. поща: pesho.petrov95@gmail.com

Съгласно Условията за кандидатстване, екипът на кандидата може да включва:
квалифициран персонал, който е обект на оценка и квалифициран персонал,
който не е обект на оценка. Квалифицираният персонал, който е обект на оценка
може да включва: предприемача и лица, различни от предприемача.
Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя) са допустими за всички лица, които са описани в т. 9 „Екип“ от
Формуляра за кандидатстване и са част от квалифицирания персонал, необходим
за реализиране на пазара на предприемаческата идея (продукти – стоки и/или
услуги), като те следва да бъдат до 50% от общо допустимите разходи по
проекта.
Единственото изискване по отношение броя на лицата, които могат да бъдат
наети се отнася за лица, различни от предприемача, които са част от
квалифицирания персонал, който е обект на оценка - описан в т. I. 2/ от раздел
14.2. „Допустими разходи“ на Условията за кандидатстване. Същите следва да са
не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на
ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.
При спазване на горепосоченото ограничение, касасещо квалифицирания
персонал, обект на оценка, и при съблюдаване на изискването разходите за
възнаграждения да не надхвърлят 50 % от общо допустимите разходи по
проекта, по преценка на кандидата е колко на брой лица - квалифициран
персонал, който не е обект на оценка, да наеме като част от екипа по проекта.

96.

04.07.2018 г.

Здравейте, при осъществяване на дейност: асемблиране на агрегат, коя
част от нея ще бъде класифицирана като материали и консумативи?
С уважение,
Подател: Мария Петрова
Ел. поща: ecoboom@gmx.com

От така зададения от Вас въпрос не става ясно какво е конкретното Ви питане.
Моля, по отношение на разграничението между допустимите по процедурата
разходи за материали и консумативи и недопустимите разходи за ресурси за
производство, имащи характер на стоково-материални запаси, да се запознаете с

4

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО
отговор на въпрос №53, т.3.

97.

04.07.2018 г.

Уважаеми представители на Управляващия орган,
Обръщам се към вас с още няколко въпроса по процедурата, като все още
очаквам отговвори на поставените от мен въпроси на дата 02.07.2018 г.
Новите ми въпроси са, както следва:
Допустимо ли е по настоящата процедура КИД на дружеството да се
различава от кода на проекта? Т.е. ако дружеството има КИД М 72.20, то
допустимо ли е кодът на проекта, с който това дружество кандидатства, да
е J 62 или J63? Ако отговорът е положителен, то тогава в кои сектори на
финансиране ще попада проектът - ИКТ сектори или Сектори с
изключение на ИКТ?
Изискването предприемачът да не притежава повече от 10% от капитала на
друго дружество важи само към датата на кандидатстване ли или следва да
е спазено и да определен период назад във времето? Например за
последната 1 или 2 години?
Благодаря ви предварително,
Подател: Методи Цеков
Ел. поща: metodi.rumenov.tsekov@gmail.com

Отговорите на постъпилите въпроси, съгласно Условията за кандидатстване и
при спазване на разпоредбите на чл. 5, ал. 4 от ПМС 162, се публикуват на
интернет страницата на Управляващия орган - www.opic.bg, в ИСУН 2020, както
и на единния информационен портал (www.eufunds.bg) в 10-дневен срок от
получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за
кандидатстване.
Условията за кандидатстване, не поставят ограничение двата кода (за основна
икономическа дейност и за дейността, за която се кандидатства), съгласно КИД
2008 да са еднакви, стига те да са сред допустимите по процедурата, посочени в
т. 6) от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията за
кандидатстване.
С оглед на факта че настоящата процедура има два крайни срока за
кандидатстване, основният код на икономическа дейност на кандидатите ще
бъде определящ за това в рамките на кой краен срок има право да подаде
проектно предложение съответния кандидат. В тази връзка дружество с код на
основна икономическа дейност М 72.20 ще може да кандидатства в рамките на
първия краен срок за подаване на проектни предложения, а именно 16:30 часа на
05.09.2018 г.
Относно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата
(съгласно поосченото в т. 8 от Условията за кандидатстване) следва да имате
предивид, че то е отново на база код на основна икономическа дейност като по
този начин предприятие с код на основна икономическа дейността М 72.20 ще
попадне в групата на сектори от НСНМСП с изключение на ИКТ с определен
бюджет от 30 252 495.63 лева.
По отношение на изискването предприемачът да няма участие в управлението и
да не притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или
акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани
съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на
юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност
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през последните две приключени финансови години, същото следва да бъде
спазено в периода от подаване на проектното предложение до приключване на
изпълнението на проекта.
Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че
предприемачът отговаря на горепосоченото изискване като представят към
проектните предложения Декларация от физическото лице-предприемач
(Приложение Б1). Преди сключване на административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще
извършва документална проверка на декларираните от одобрените кандидати на
етап кандидатстване обстоятелства за предприемача, като проверката ще касае
наличие на обстоятелствата както към датата на кандидатстване, така и към
датата на сключване на административния договор. В случай че след проверката
се установи, че предприемачът не отговаря на изискването на кандидата ще бъде
издадено решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В
случай че по време на изпълнение на проекта се установи, че предприемачът не
отговаря на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на
възстановяване.

98.

04.07.2018 г.

Здравейте, интересувам се тази програма дали може да ни помогне за
създаването на частна детска занималня на територията на гр.Стара Загора.
Като за момента аз и моя екип сме в начален стадий на стартиране на наш
проект, който искаме да стане работещ за идната учебна година.
Целева група са деца от първи до четвърти клас като се въведат наймодерни педагогически методи за подпомагане на извънкласната
подготовка.
Благодарен ще съм ако ни насочите по коя програма можем да потърсим
помощ като такава стартираща фирма ?
Хубав ден,
Подател: Дарин Димитров
Ел. поща: darko_dimitrov@abv.bg

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която е обявена в рамките на
Инвестиционен приоритет 2.1.„Достъп до финансиране в подкрепа на
предприемачеството“
от
Оперативна
програма
"Иновации
и
конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) има за основна цел 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.
По процедура има въведени различни изисквания и критерии за допустимост, на
които кандидатите следва да отговарят, за да могат да кандидатстват за
финансиране. Едно от тях е основната им икономическа дейност и дейността, за
която кандидатстват да попада сред посочените в т. 6) от раздел 11.1 „Критерии
за допустимост на кандидатите“ сектори, с които Ви препоръчваме да се
запознаете.
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Обръщаме внимание, че сектор P “Образование“ не е сред допустимите сектори
съгласно посоченото изискване по-горе.
Следва да имате предвид, че процедурата е с два крайни срока за кандидатстване
- първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г., а вторият краен срок е 16:30
часа на 07.11.2018 г., като след етапа на кандидатстване, следва етап на
сформиране на оценителна комисия, извършване на оценка, класиране на
одобрени кандидати и процедура по договаряне.

99.

04.07.2018 г.

Здравейте, имам следният въпрос:
Допустимо ли е малко предприятие със седалище извън селски район и
изпълняващо дейностите по проекта на територията на селски район да
кандидатства по настоящата процедура? Предприятието има код на
дейност С 21.10 за 2017г. и се предвижда да бъде закупено производствено
оборудване за преработката на етерични масла във фитохимични
субстанции и биоактивни вещества, които се използват в производството
на лекарствени продукти. Преработката включва екстракция на етерични
масла с разтворители - въглеводороди, най-често технически хексан, но ще
се използват и петролев етер, спирт/етилов алкохол, хлороформ и
пропилен гликол, както и йонни течности. Технологичният процес не
включва преработка на растителна маса, считана за селскостопански
продукт. Суровината – Етерично масло не попада в Приложение № І от
Договора за създаване на европейската общност и крайните продукти от
преработката също не попадат в Приложение № І.

100.

04.07.2018 г.

Предприятия с код на основна икономическа дейност С 21.10 „Производство на
лекарствени вещества“ попадат сред втората група сектори, допустими за
финансиране по процедурата - сектори, свързани с преодоляване на европейски и
регионални предизвикателства.
Следва да имате предвид, че за да са допустими за финансиране кандидатите
следва да отговарят на всички критерии за допустимост, посочени в т. 11.1
„Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване,
едно от които е освен основната икономическа дейност и дейността, за която се
кандидатства да попада сред изброените в т. 11.1 допустими кодове.
Допълнително, по отношение на недопустимите кандидати с оглед избягване
припокриване на интервенции между Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони
2014-2020, моля да се запознаете с отговори на въпроси с № 25 и 64.

Подател: Ивета Иванова
Ел. поща: ivanova_i_i@abv.bg
Уважаеми г-жи и г-да,

1 - 3. Моля, запознайте с отговор на въпрос № 53, т. 3.

във връзка с отворената за подаване на проектни предложения процедура
BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване
на
предприемачеството“
по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
бихме желали да зададем следните въпроси:

4. При така представените обстоятелства, може да се счита, че опаковките имат
характер на стоково-материални запаси (материали) необходими за реализиране
на предприемаческата идея и съответните разходи биха се считали за допустими
за финансиране.

1. В т. 14.3. на Условията за кандидатстване е посочено, че недопустими

Допълнително, следва да имате предвид, че окончателно становище относно
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разходи са, цитираме: „разходи за закупуване и/или доставка на ресурси за
производство, имащи характер на стоково-материални запаси, с
изключение на разходи за материали и консумативи, необходими за
реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или
услуги)“. По отношение на цитираното, моля уточнете характеристиките и
параметрите, по които ще се прави разграничаването на недопустимите
разходи за ресурси за производство, имащи характер на стоковоматериални запаси и допустимите разходи за материали и консумативи,
необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти
– стоки и/или услуги).

допустимостта на конкретен разход, както и извършването на оценката по
отделните критерии, ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия
орган, която ще разполага с цялата информация относно това проектно
предложение.

2. В отговор на въпрос №11 от 21.06.2018 г. сте уточнили, цитираме: „към
процеса по реализиране на предприемаческата идея се включва и нейното
създаване/производство/проектиране“. Вземайки предвид цитираното от т.
14.3. на Условията за кандидатстване и цитираното от отговор на въпрос
№11, би следвало да са допустими разходи и разходите за материали и
консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески
идеи, в т.ч. и за нейното създаване/производство/проектиране. Правилно
ли е тълкуването на двата цитата?
3. В случай че е правилно тълкуването на двата цитата, то по какъв начин
ще бъде правено разграничаването на недопустимите разходи за
закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на
стоково-материални запаси и например допустимите разходи за материали
и консумативи, необходими за създаване/производство/проектиране на
предприемаческата идея като част от разходите за материали и
консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемаческата
идея? Моля, при представятено на отговора да бъде взето предвид, че
освен използваното терминологично различие между „разходи за ресурси
за производство“ и „разходи за материали за производство“, реално трудно
би била намерена съществена разлика, което от своя страна създава
предпоставка за елемент на субективизъм при даването на становище от
оценителната комисия относно допустимостта на конкретен разход,
включен в рамките на подаденото проектно предложение и би се отразило
на оценката по критерий 1 от раздел IV. Реалистичност на разходите по
проекта на ТФО.

5. В случай че посочените от Вас дейности са част от процеса по реализиране на
пазара на предприемаческата идея (продукт – стока и/или услуга), те биха били
допустими при спазване на всички останали изисквания и ограничения по
процедурата.
6. Съгласно даденото определение в Приложение Л „Съкращения и
определения“, за целите на настоящата процедура под „област на
предприемаческата идея“ следва да се разбира наличието на логическа
свързаност между образователно-квалификационното ниво/професионалния
опит и областта на планираната за реализиране в рамките на проекта
предприемаческа идея (продукт – стока или услуга).
Следва да имате предвид, че цитираният от Вас отговор на въпрос № 11, не
променя както Условията за кандидатстване, в т.ч. допустимите дейности, така и
определенията, дадени за целите на процедурата, а има за цел да поясни, че в
зависимост от спецификата на предприемаческата идея, дейностите по нейното
реализиране биха могли да включват нейното създаване и всички необходими за
достигането ѝ до крайните потребители процеси.
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4. В случай че за прякото реализиране на пазара на предприемаческата
идея е необходимо да бъде закупена специална, брандирана опаковка, в
която да бъде предлагана на пазара и която е от изключително значение за
правилното й пазарно представяне и позициониране, същевременно този
разход има характер на стоково-материален запас и стойността му се
калкулира в себестойността на предприемаческата идея, то разходите за
тази опаковка като допустими или недопустими биха се приели?
5. В т. 13.1. на Условията за кандидатстване е посочено, че допустими
дейности са, цитираме: „Дейност за реализиране на пазара на
предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги)“. Вземайки
предвид цитираното в отговор на въпрос №11, а именно, че „към процеса
по реализиране на предприемаческата идея се включва и нейното
създаване/производство/проектиране“, считат ли се за допустими по
процедурата дейностите за създаване, в т.ч. проектиране и разработване на
предприемаческата идея, и дейностите за нейното производство?
6. Имайки предвид дадената в Приложение Л дефиниция на „област на
предприемаческата идея“, както и цитирания отговор на въпрос №11,
следва ли че под „област на предприемаческата идея“ се разбира
наличието
на
логическа
свързаност
между
образователноквалификационното ниво/професионалния опит и съответните предвидени
в проекта процеси по създаване и/или проектиране и/или разработка и/или
производство и/или реализиране на пазара на предприемаческата идея
(продукт – стока или услуга)?

101.

04.07.2018 г.

Подател: Весела Николова
Ел. поща: vesela.nikolova321@gmail.com
Здравейте,
Пиша Ви във връзка с Процедура "Насърчаване на предприемачеството",
като най-любезно Ви моля да отговорите на следните въпроси свързани с
процеса на кандидатстване по процедурата:
1. Предприемачът притежава две фирми (с различен предмет на дейност),

1. Бихме искали да обърнем внимание, че едно от изискванията за допустимост
по настоящата процедура е кандидатите да са микро, малко или средно
предприятие, както и да са независимо предприятие.
Тези обстоятелства кандидатите са длъжни да удостоверят на етап
кандидатстване като попълнят и представят към проектните предложения
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д) от
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като само една от тях е извършвала дейност. По отношение на тази фирма
в момента предприемачът е в процес на продажба на дяловете си, докато
другата ще бъде в ролята на кандидат по процедурата. Към датата на
кандидатстване предприемачът ще има само една фирма, с която ще може
да изпълни условието за допустимост, което се отнася до това
предприемачът да няма участие в управлението и да не притежава над 10%
собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго
юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на
юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали
дейност през последните две приключени финансови години. Моля да
потвърдите, че при така дефинираните обстоятелства предприемачът
отговоря на условията на процедурата.

Условията за кандидатстване, като първо се установи какъв тип (независимо,
предприятие - партньор или свързано предприятие) е предприятието кандидат
към края на последната му приключила финансова година, преди да се определи
неговата категория/статус на микро, малко или средно предприятие съгласно
ЗМСП.

2. Фирмата, която ще кандидатства е регистрирана през месец март 2018 г.
При регистрацията е формулиран и КИД. Спрямо правилата си на работа
НСИ, обаче ще даде становище, според което КИД на фирмата не може да
бъде определен, тъй като фирмата е регистрирана през настоящата година.
В този случай в т.2 от Формуляра за кандидатстване и по-конкретно в
полето „Код на организацията по КИД 2008“ трябва да бъде отбелязана
опцията „0 НЕПРИЛОЖИМО“ или да се въведе кода на икономическа
дейност, с който е регистрирана фирмата?
3. Фирмата, която ще кандидатства по Процедура "Насърчаване на
предприемачеството" към момента е дружество с ограничена отговорност
(ООД). Нейната стратегия за развитие предполага в определен етап тя да
стане акционерно дружество (АД), като основният акционер ще бъде
предприемачът, който в момента има дял надвишаващ 50% от
собствеността във фирмата. Възможно ли е в случай, че фирмата спечели
финансиране, това преобразуване да доведе до негативни последици за
кандидата (отхвърляне на проектното предложение, отказ от предоставяне
на административен договор от страна УО и т.н.) и в случай, че се очакват
такива последици, моля посочете какви биха били те?
Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!

Допълнително съгласно Условията за кандидатстване допустими по настоящата
процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които над 50% от
предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач като в
периода от подаване на проектното предложение до приключване на
изпълнението на проекта лицето-предприемач не трябва да има участие в
управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде
съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец,
регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с
изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са
осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.
В случай че отговаряте на тези изисквания, както и на всички останали
изисквания и ограничения на процедурата, би следвало да сте допустим
кандидат.
2. В случай че кандидатът е регистриран през 2018 г., съответствието с
изискването относно кода на основна икономическа дейност на кандидата ще
бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от
Формуляра за кандидатстване. Този код следва да съответства на кода на
икономическа дейност, от който предприятието кандидат ще има най-висок дял
на нетните приходи от продажби. Съответствието с критерия ще бъде
проследявано и на етап изпълнение - в края на периода, включващ срока на
изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща
годината на приключване на проекта. В края на този период, Управляващият
орган ще извършва служебна проверка въз основа на данни, предоставени от
НСИ, дали основната икономическа дейност на бенефициента попада в
допустимите по процедурата сектори съгласно т.11.1., критерий 6) от Условията
за кандидатстване. При несъответствие на кода на основна икономическа
дейност с допустимите по процедурата сектори, получената безвъзмездна
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Подател: Николай Крумов
Ел. поща: office@modus.bg

финансова помощ подлежи на възстановяване.
3. Съгласно Условията за кандидатстване допустими по настоящата процедура за
подбор на проекти са само кандидати, при които над 50% от предприятието се
притежават от едно физическо лице-предприемач. Допълнително предприемачът
не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в
капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или
едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за
кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които
не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови
години. Следва да имате предвид, че съгласно Условията за кандидатстване
предприемачът трябва да отговаря на горепосочените изисквания в периода от
подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на
проекта. Преди сключване на административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (ако до такъв се стигне), Управляващият орган
ще извършва документална проверка на декларираните от одобрените кандидати
на етап кандидатстване обстоятелства, вкл. и по отношение на горецитираните
две ограничения за предприемача, като проверката ще касае наличие на
обстоятелствата както към датата на кандидатстване, така и към датата на
сключване на административния договор.
В случай че след проверката се установи, че предприемачът не отговаря на някое
от тези изисквания, на кандидата ще бъде издадено решение за отказ за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В случай че по време на изпълнение на проекта се установи, че предприемачът
не отговаря на някое от двете изисквания, получената безвъзмездна финансова
помощ подлежи на възстановяване.
Допълнително бихме искали да обърнем вниманиче, че при спазване на ал. 8.6 от
чл. 8 „Изменение на договора“ от Приложение О към Условията за
кандидатстване – „Общи условия към финансираните по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 административни договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“,
промяна в правно-
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организационната форма на предприятието не би представлявало проблем.

102.

103.

05.07.2018 г.

05.07.2018 г.

Здравейте,
Казвам се Станислав Попов на 41г. и съм от Бургас.
Със съпругата ми Надя Попова 42г. имаме огромно желание да започнем
наш малък бизнес.
Естествено ни е нужна помощ.
Прочетох за тази програма от статия на Капитал:
Идеята ни да приготвяме био и здравословни сандвичи и храни в гр.
Бургас.
Искаме да е близо до голямо училище за да може децата от всички
възрасти да се хранят здравословно.
Имаме дъщеря която порасна и вече е студентка, но винаги сме искали да
правим нещо такова.
На сърце ни е това и ще го правим с любов :)
Намерих мейла Ви открих в интернет, извинявам се ако не пиша на
правилното място и искрено се надявам да го препратите на който трябва.
Не съм загубил надежда в държавата ни и вярвам, че всеки има шанс.
Дано някой ни помогне, аз съм сигурен, че след това няма да съжалява.
Подател: Станислав Попов
Ел. поща: stanislavpopov@abv.bg
Здравейте,

Съгласно представената в запитването информация предприемаческата Ви идея
не попада сред допустимите за подкрепа по процедурата сектори, които са
изброени подробно в т. 6) от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“ на Условията за кандидатстване по процедурата. За да прецените
дали отговаряте на изискванията съгласно Условията за кандидатстване по
процедурата следва да се запознаете с документацията в цялост. Пълният пакет
документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване
на предприемачеството“ е публикуван на страницата на Управляващия орган
(www.opic.bg), в ИСУН 2020 (www.eumis2020.government.bg), както и на
единния информационен портал (www.eufunds.bg).

на

1. Условията за кандидатстване не поставят ограничение преприемаческата идея,
която ще се стартира в рамките на проекта, да не бъде под формата на франчайз.
На база посоченото при спазване на всички изисквания и ограничения по
процедурата, посоченото в запитването Ви е допустимо.

1. Допустима ли е предприемаческа идея под формата на франчайз бизнес
в един от допустимите сектори по процедурата, като в рамките на проекта
ще се закупи цялото необходимо оборудване и софтуер, както и ще бъдат
включени оперативни разходи за възнаграждения на екип и наем на офис?

2. В рамките на критерий 3 oт раздел II на Критериите за техническа и финансова
оценка (Приложение Ж) се оценява само квалифицирания персонал, който е
обект на оценка.

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024
предприемачеството" имам следните въпроси:

"Насърчаване

2. В критериите и методологията за оценка на проектните предложения е
указано, че максимален брой точки ще се дават в случай че "Всички
членове на екипа на кандидата притежават образователноквалификационна степен “магистър“ или по-висока степен в областта на
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предприемаческата идея ". Моля да дадете разяснение както се разбира
под всички членове на екипа. Това е само квалифицираният персонал,
обект на оценка или включва целия предложен персонал по проекта (вкл. и
допълнителния квалифициран персонал, който не е обект на оценка).

104.

05.07.2018 г.

Подател: Лилия Лазарова
Ел. поща: lilia_lazarova@yahoo.com
Здравейте,
Във връзка със стартиралата процедура за прием на проекти процедура
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ моля за
отговор на следните въпроси:
В случай, че фирмата-кандидат е регистрирана на лицето Х, което
притежава 100% от дяловете на компанията, но управителят е друго лице –
лицето У, трябва ли управителят, който няма дял в компанията и не е
предприемач по смисъла на условията на настоящата процедура, да
отговаря на показателите II 1. и II 2. за образование и опит на
предприемача, за да може кандидата да получи предвидените точки за
съответствие с показатели II 1. и II 2.от методиката за оценка?
Критериите и методиката оценка включват показател I 6. Устойчива
заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея, по който
показател е записано, че кандидатът получава максимален брой точки по
показателя в случай, че в резултат от изпълнение на проекта ще се осигури
устойчива заетост на минимум 3 лица. За да бъде покрито това условие
има ли изискване тези минимум 3 лица да бъдат на пълен работен ден от 8
часа и ще се счита ли за изпълнено условието, в случай че се осигури
устойчива заетост на минимум 3 лица, ангажирани на 4 часов работен ден?
Има ли задължение за предприемача и за членовете от екипа на кандидата,
които подлежат, на оценка да се предвиждат разходи за заплати в бюджета
на проекта?
Допустимо ли е предвидените в проекта разходи да са единствено за ДМА
и ДНА?
Има ли изискване предприемачът да бъде и управител на фирматакандидат?
Благодаря предварително,

1. Съгласно определението за предприемач, дадено в Приложение Л „За целите
на настоящата процедура, под „предприемач“ следва да се разбира физическото
лице, което притежава над 50% от собствеността на предприятиетокандидат“. В случай че управителят няма дял в компанията-канидат, същият
няма как да отговаря на изискването за предприемач. За да може да бъдат
получени точки по критерии 1 и 2 от раздел II на Критериите за техническа и
финансова оценка следва предприемачът да е нает на трудов договор като част
от квалифицирания персонал по проекта.
2. Съгласно определението за устойчива заетост, дадено в Приложение Л, „За
целите на процедурата, под „устойчива заетост“ се има предвид осигуряване
на заетост (работни места) за период от 6 месеца след приключване на
проекта при запазване на условията (длъжност, часова заетост, размер на
възнаграждение, наемане на трудов договор и др.), приложими към екипа на
кандидата съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване.“
На база посоченото няма изрично заложено изискване устойчивата заетост да се
отнася само за лица, които са ангажирани само на 8 часов работен ден по
проекта. Важно в случая е да не се променят условията на заетост, които са били
приложими в рамките на периода на заетост по проекта. Обръщаме внимание, че
съгласно Условията за кандидатстване разходите за възнаграждения са
допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор
за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.
3. Съгласно Условията за кандидатстване лицата, които се оценяват по критерии
1, 2, 3 и 4 от раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на
кандидата“ на Критериите за техническа и финансова оценка (Приложение Ж) са
само лицата, за които са предвидени разходи в бюджета на проекта съгласно
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Поздрави,

допустимите разходи по подт. I от т. 14.2. на Условията за кандидатстване, а
именно предприемача и лицата, различни от предприемача - квалифициран
персонал, обект на оценка.

Подател: Христо Петров
Ел. поща: petrov_isa@abv.bg

4. Условията за кандидатстване не поставят ограничение относно това
допустимите разходи по проекта да включват само разходи за дълготрайни
активи. Независимо от това следва да имате предвид, че съгласно Условията за
кандидатстване разходите за ДНА не трбява да надвишават 50 000 лв.
Допълнително следва да имате предвид, че, в случай че не заложи разходи за
квалифициран екип по проекта, кандидатът няма да получи точки по голяма част
от критериите за техническа и финансова оценка.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на
дадено проектно предложение, както и извършването на оценката по отделните
критерии, ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която
ще разполага с цялата информация относно това проектно предложение

105.

05.07.2018 г.

Уважаеми Дами и Господа,
Моля за отговор на следните въпроси във връзка с процедура
BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството:
1. Допустимо ли е в рамките на екипа на кандидата да бъде включено лице
в пенсионна възраст?
2. Моля за отговор на следния въпрос с оглед на изложеното в т. 14.2.
Допустими разходи изискване, а именно: "Размерът на възнаграждението
на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на
това на персонал, нает за 8 часа." - Допустимо ли е, с оглед на функциите
на дадено лице, част от екипа по проекта, да бъдат залагани различни по
размер възнаграждения, съобразени с минималния и с максималния
осигурителен доход или следва за всички лица да бъде определен един и
същи осигурителен доход с цел запазване на пропорционалност на
възнаграждението при заетост по-малка от 8 часа?

1. Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 42, т. 1.
2. Размерът на възнаграждението на всяко едно лице, наето в рамките на проекта,
следва да съответства на длъжността и функциите, които същият ще изпълнява,
както и с часовата му ангажираност при същевременно съобразяване с
минималния осигурителен доход за съответната длъжност, но също така и с
максимално допустимия размер на брутната работна заплата за 8 часов работен
ден от 2 600 лева, съгласно Условията за кандидатстване по процедурата. На база
посоченото, залагането на различни възнаграждения, съобразени с конкретните
функции на лицата от екипа е допустимо и релевантно..
3. Във връзка с извършване на оценката по критерий III. 3„Регионална
приоритизация на проекти“ от Критериите за техническа и финансова оценка
(Приложение Ж), за да получи максималния брой точки – 5 т. предприятиетокандидат следва да е регистрирано (да има седалище) на територията на област
Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен,
Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград и всички
заложени разходи в бюджета се реализират на територията на тези области.
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3. С оглед на регионалната приоритизация на проектите по процедурата и
условието, при което проектно предложение би получило оптимален брой
точки съгласно Критериите и методологията за оценка:
"Предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) на територията
на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище,
Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил,
Благоевград и всички заложени разходи в бюджета се реализират на
територията на тези области." - счита ли се за спазено изискването в
случай, че предприятието-кандидат има седалище на територията на
Област Видин, но като място на изпълнение на проекта се посочи населено
място на територията на Област Разград?

Информацията относно регистрацията на предприятието-кандидат на
територията на съответната област следва да е вписана в Търговския регистър
към датата на кандидатстване. Недопустими са промени в мястото на изпълнение
на проекта от една група области в друга група области, както са посочени в
подкритериите на критерий III. 3, в случаите когато проектното предложение е
получило точки по даден подкритерий.

4. Професионалният опит и на предприемача и на лицата, включени в
екипа, се доказва с
- трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, трудов
договор, граждански договор, договор за управление.

Във връзка с това, че Видин и Разград попадат в една и съща група, кандидатът
следва да получи максималния брой точки.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на
дадено проектно предложение, както и извършването на оценката по отделните
критерии, ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която
ще разполага с цялата информация относно това проектно предложение.
4. Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 74, т. 2.

Допустимо ли е, като приложение към Трудов договор, да бъде приложена
и длъжностна характеристика, която дава по-детайлна и изчерпателна
информация за задълженията и отговорностите, изпълнявани от лицето в
рамките на съответното трудово правоотношение и ще бъде ли приет този
документ като доказателство в удостоверяване на професионалния опит на
лицата при оценката на проектното предложение?
Предварително благодаря!

106.

05.07.2018 г.

Подател: Веселин Веселинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com
Здравейте , регистриран съм като земеделски производител от 5 години ,на
39 години съм от Плевен с 2 магистратури - здравен мениджмънт и
екомениджмънт. Мога ли да кандидатствам по проекта
BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството" по ОП
"Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". с новосъздадена фирма .
Благодаря !

В запитването Ви липсва достъчно информация, за да може да бъде даден ясен
отговор.
Следва да имате предвид, че настоящата процедура е насочена към
новосъздадени предприятия, стига същите да отговарят на всички изисквания,
изрично посочени в т. 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от
Условията за кандидатстване, както и на останалите ограничения по
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процедурата. В тази връзка, за да прецените дали сте допустим кандидат, Ви
препоръчваме да се запознаете с целия пакет документи и най-вече с Условията
за кандидатстване като обърнете специално внимание на изискването, свързано с
демаркацията с Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (т.
11.2.“Критерии за недопустимост на кандидатите“, критерий 4 от Условията за
кандидатстване).

С поздрав :
Подател: Илия Илиев
Ел. поща: domslavianovo@gmail.com
107.

05.07.2018 г.

Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024
предприемачеството" имам следните въпроси:

"Насърчаване

на

1. За да бъде изпълнен критерият "устойчива заетост", трябва да се
осигури заетост на минимум 3 лица, назначени по проекта за периода от
приключване на проекта до края на първата приключена финансова
година, следваща годината на приключване на проекта. Тези трима души
включват ли предприемача или не?

1. Бихме искали да обърнем внимание, че осигуряването на устойчива заетост е
по преценка на кандидата, а не задължително изискване по процедурата.
Кандидатът следва да спази изискването за осигуряване на устойчива заетост на
минимум 3 лица, назначени по проекта, единствено в случаите, когато
кандидатът иска да получи максимален брой точки по критерий 6 от раздел I на
Критериите за техническа и фианнсова оценка (Приложение Ж). Едно от тези
три лица може да е и предприемача, в случай че същият е нает като
квалифициран експерт по проекта.
2. Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 38, т. 2.

2. В случай, че един от назначените експерти, обект на оценка, има 20
годишен опит като собственик и управител на компания в рамките на ЕС,
но извън България, как следва да се докаже опитът му в областта на
предприемаческата идея? Достатъчно ли е да се представи актуална
Справка от търговския регистър на съответната държава, от която е видно,
че лицето е Управител, както и областта в която компанията упражнява
дейността си?
Поздрави,

108.

05.07.2018 г.

Подател: Лилия Лазарова
Ел. поща: lilia_lazarova@yahoo.com
Във връзка с програма BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване
предприемачеството“, моля за разяснение по следните въпроси:

на

1. При попълване на Приложение А Бизнес план активите, предвидени за
закупуване по проекта, са заложени с определен процент годишна данъчна
амортизационна норма. При компютри, периферни устройства за тях,

1. Както коректно посочвате в запитването си, при изчисляването на показателя
„Прогнозна стойност на EBITDA“ се взимат предвид прогнозни данни за три
приключени финансови години, следващи годината на приключване на проекта.
При условие че част от активите, придобити по проекта, се амортизират в
рамките на годината на приключване на проекта, амортизиационните разходи за
тези активи не следва да бъдат включвани при изчисляването на посочения
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софтуер и др. нормата се равнява на 50 %. В случай на закупуване на такъв
тип активи по проекта и с оглед спазване на счетоводни изисквания за
вписване на закупени активи и начисляване на амортизации от 1-во число
на месеца, следващ месеца на придобиване на актива, то закупените по
проекта активи от този тип е възможно да бъдат изцяло амортизирани в
годината на приключване на проекта.
За целите на бизнес плана от друга страна приема, че при прогнозирането
на амортизациите за период N, N+1 и N+2 първата година, от която
започват да се амортизират активите, е година N – т.е. първата приключена
финансова година, следваща годината на приключване на проекта. Как
следва да се извършва проверката за постигане на индикатор EBITDA
(EBITDA за съответната година = Нетни приходи от продажби за
съответната година - Разходи за дейността за съответната година +
Разходи за амортизации за съответната година) за периода N - N+2, като по
реални счетоводни отчети в този период няма да има амортизация на
активи – те ще бъдат амортизирани в годината на приключване на проекта,
която е година N-1 или ще бъдат малка част в година N? При проверка за
постигане на този индикатор ще бъдат ли взети предвид амортизациите,
начислени по време на изпълнение на проекта?

показател.

2. Има ли изискване предприемачът да взима възнаграждение по проекта?
3. Предприемачът следва ли да притежава над 50 % от капитала на
дружеството в мониторинговия период след края на проекта?
4. Допустимо ли е закупуване на обзавеждане и кухненско оборудване за
реализация на дейности в КИД 88.91 „Дневни грижи за малки деца“?
5. Допустим ли е проект във взаимодопълващи се сфери (например
архитектурни и инженерни дейности) със специалисти от двете области,
като КИД на проекта ще бъде определен на база на очакваните в по-голяма
степен приходи от дейността? В случай че да, ще се приеме ли, че
специалисти от двете сфери имат образование и опит в областта на
предприемаческата идея?
6. Допустимо ли е отсъствие поради майчинство на предприемача за
ограничен период от няколко месеца по време на изпълнение на проекта?

4. В случай че посоченото от Вас оборудване е свързано с реализиране на
предприемаческата идея и попада сред допустимите категории разходи за
финансиране, изрично посочени в т. 14.2. от Условията за кандидатстване,
същото би се считало за допустимо за подпомагане.

Благодаря,

2. По настоящата процедура няма задължително изискване предприемачът да е
нает на трудов договор в рамките на проекта като част от квалифицирания
персонал. Независимо от това следва да имате предвид, че в случай че
предприемачът не е част от екипа на кандидата същият няма да получи точки по
критерии 1 и 2 от раздел II на Критериите за техническа и финансова оценка
(Приложение Ж).
3. Съгласно Условията за кандидатстване предприемачът трябва да отговаря на
цитираното от Вас изискване в периода от подаване на проектното предложение
до приключване на изпълнението на проекта.
С оглед на факта, че част от резултатите от изпълнението на проекта подлежат на
отчитане от бенефициентите и контрол от страна на УО в края на третата
приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта,
до изтичането на този период не следва да настъпват значителни промени, които
засягат естеството, целите или условията за изпълнение на проекта и които биха
довели до подмяна на неговите първоначални цели.

5. Посоченото от Вас е допустимо, при спазване на всички останали изисквания
и ограничения, заложени по процедурата. Допълнително съгласно Условията за
кандидатстване следва да имате предвид, че едно от изискванията, за да може да
бъдат допустими разходите за възнаграждения на екипа, е за тях да бъде
представена информация, обосноваваща наличието на логическа свързаност
между професионалния опит и областта на планираната за реализиране в
рамките на проекта предприемаческа идея. Посоченото допуска наемането на
експерти от взаимодопълващи се сфери на дейност, стига да е спазено
горепосоченото изискване.
6. Съгласно Условията за кандидатстване разходите за възнаграждения следва да
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Подател: Марина Даскалова
Ел. поща: daskalova.m@cibolabg.com

бъдат определени на месечна база като кандидатите следва да представят
информация в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване за броя на
предвидените месеци на заетост на всяко лице, наето от кандидата, както и броя
часове на ден, през които лицето ще бъде заето с дейности по проекта.
Разходите за полагаем платен годишен отпуск са допустими за периода на
изпълнение на дейностите по проекта и до размера на основния платен годишен
отпуск посочен в чл. 155 от Кодекса на труда.
На база посоченото ползването на отпуск, различен от основния платен годишен
отпуск е недопустимо, в случаите когато е предвидено възнаграждение по
проекта.

109.

05.07.2018 г.

Здравейте,
казвам се Пламен Качаков и Ви пиша от името на моята съпруга.
Тя е архитект по образование и искам да разбера дали можете да ми
помогнете да кандидатстваме по горепосочената мярка. Прочетох общите
условия но имам няколко въпросителни:
1. Идеята е тя да бъде предприемача и нейна приятелка да бъде наета на
трудов договор. Този вариант добър ли е?
2. И двете са архитектки магистри от Февруари тази година и все още
нямат пълна проектантска правоспособност- това проблем ли е?
3. Може ли жена ми да кандидатства, без други наети лица? Ако не кой е
оптималния брой наети лица освен самата тя? Максимума прочетох, че е
три.
4. За колко месеца трябва да бъдат наети предприемача и евентуално
другите лица с оглед на това, че програмата трае за 18 месеца, а минимума
за да бъдат осигурени лицата е 6 месеца? Кой е оптималния вариант тук?
Предварително Ви благодаря за Вашето време и навременен отговор!
Поздрави,
Подател: Пламен Качаков
Ел. поща: pami_k@abv.bg

1 и 3. Процедурата не поставя изискване за минимален или максимален брой на
лицата, които могат да бъдат наети на трудов договор в рамките на проекта като
част от квалифицирания екип, свързан с реализиране на предприемаческата идея.
Няма изрично изискване и за това дали предприемачът да е нает като част от
екипа по проекта. Според това колко членове на екипа е предвидено да бъдат
наети по проекта и дали предприемачът ще бъде част от този екип или не зависи
колко точки ще получи кандидата по критерии от 1 – 4 от раздел II на
Критериите за техническа и финансова оценка (Приложение Ж).
2. Съгласно Приложение Ж, за да получи предприемачът максимален брой точки
по критерий II, 1. от Критериите за техническа и финансова оценка
„Образователно-квалификационно ниво на предприемача“ същият следва да има
завършено висше образование и да притежава образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или по-висока степен в областта на предприемаческата идея.
По отношение на членовете на екипа, за да се получат максимален брой точки по
аналогичния критерий, отнасящ се до екипа (критерий 3 от раздел II), всички
членове на екипа на кандидата следва да притежават образователноквалификационна степен “магистър“ или по-висока степен в областта на
предприемаческата
идея.
Минимално
изискване
за
образователно
квалификационна степен няма, но непокриването на критерия е свързан с липса
на точки по него. Допълнително следва да имате предвид, че в случай че за
реализиране на предприемаческата идея е нужно лицата, ангажирани с нейното
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Разяснения от УО
изпълнение, да имат пълна проектантска правоспособност, отговорност на
кандидата е да осигури това съответствие.
4. Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за
целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при
пълна месечна заетост.
Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да
надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на
кандидатстване (2018 г.) от 2 600 лева. Общият размер на брутната работна
заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов
работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.
Следва да имате предвид, че осигуряването на съответствие с изискванията на
трудовото законодателство и спазването на неговите разпоредби е отговорност и
задължение на кандидата, което ще бъде проследявано на етап изпълнение на
проекта. Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа,
следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.
Посочените изисквания се отнасят за: предприемача; лицата, различни от
предприемача, които са обект на оценка; и квалифицирания персонал, който не е
обект на оценка. Съгласно Условията за канидатстване не е налице изискване за
минимален период (в брой месеци), за който предприемача и квалифицирания
персонал, който не е обект на оценка следва да бъдат наети в рамките на проекта.
Изискване е налице само по отношение на квалифицирания персонал, включващ
лица, различни от предприемача, които са обект на оценка – те следва да бъдат
не повече от 3 лица и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден
за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.
Съответствието с изискването ще бъде проследявано и на етап изпълнение, като
при неговото неспазване, УО ще изиска възстановяване на 25% от получената
безвъзмездна финансова помощ.
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