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Дата на разясненията от УО: 20.08.2018 г.
415.

10.08.2018 г.

Здравейте,
въпросите ми са:
1 - Увеличението с 10 % от стойността на предоставената оферта от
производител или първи доставчик - предприемача ли трябва да го изчисли
и заложи в бюджета?
2 - При изпълнение на проекта, същите оферти от първия доставчик ли
трябва да използвам или мога да приложа други с подобни пазарни цени?
3 - Планираните разходи при изпълнението на проекта, трябва ли да бъдат
изпълнени с точност? - Все пак плана е прогнозен?
4 - Мога ли да заложа в бюджета - перо изготвяне на сайт, след като
дейността на фирмата е свързана с програмиране, но в различна сфера от
тази за изготвяне на сайтове?
5 - По коя точно формула се изчислява EBITDA?
Благодаря за отговорите!
Подател: М.Петрова
Ел. поща: marinnela.petrova@gmail.com

1. Заложените разходи за дълготрайни активи следва да съответстват на
представените пазарни цени, като е допустимо увеличение до 10 % от стойността
на представената оферта от производител или първи доставчик. В случай че
решите да се възползвате от тази възможност, посоченото увеличение следва да
се включи в стойността на съответния актив в бюджета от кандидата.
2. При избора на изпълнител/и бенефициентът задължително прилага
разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за
определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на
договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и указанията, заложени в
Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020. Моля, запознайте се с посочените документи,
където е описан начина за избор на изпълнител/и.
3. Бюджетът (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) представлява предварителна
оценка на очакваните разходи и максимален размер на допустимите разходи.
Допълнително, моля, запознайте се с отговора на въпрос № 244, т. 5.
4. Посоченият в запитването Ви разход попада сред допустимите по процедурата
разходи за външни услуги съгласно т. 14. 2 от Условията за кандидатстване.
5. Формулата за изчисляване на прогнозната стойност на EBITDA е посочена
изрично в колона „Източник на проверка“ от критериите за техническа и
финансова оценка (Приложение Ж).

416.

10.08.2018 г.

Здравейте,
имам въпрос, свързан с програма BG16RFOP002-2.024 - Насърчаване на
предприемачеството.
Питането ми е относно това, дали хранителни добавки за спортисти попадат
в Сектор C21 - Производство на лекарствени вещества и продукти?
Например протеинови шейкове, аминокиселини, витамини и т.н.

Моля, имайте предвид, че определянето на сектор, в който попада дадена
икономическа дейност, не попада в рамките на компетентността на
Управляващия орган. С оглед постигане на коректност при определяне на
съответния код и попълване на информацията в т. 2 „Данни на кандидата“ от
Формуляра за кандидатстване, е препоръчително кандидатите да се обърнат към
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Също така - допуска ли се използването на подизпълнител за
производството на продукцията? Идеята ми не е да стартирам производство
и да купувам машини, а да използвам външна фирми, които да се се
занимават с тази част от проекта.

НСИ за проверка на данните. За допълнителна информация, може да се
запознаете и 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).

Поздрави,
Подател: Георги Захариев
Ел. поща: gs12@abv.bg

Допълнително следва да имате предвид, че посоченото в запитването Ви
„използване на подизпълнител за производството на продукцията“ не попада
сред допустимите разходи по процедурата.

Здравейте,

1. Моля, запознайте се с отговора на въпрос № 416.

Пиша ви във връзка с програмата за “Насърчаване на предприемачеството”.
Имам няколко конкретни въпроса по процеса за кандидатване и ще съм ви
много багодарна, ако може да ги разясните за мен.

2. 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.

Но нека първо представя проекта WallStack, тъй като някои от въпросите са
свързани със самия вид бизнес. Аз съм един от съдружнициете в WallStack стартъп в начален етап на развитие с реализирани първи продажби и
търсене. Мисията ни е да създаваме гъвкави продуктови решения, които да
се използват многократно и дъгосрочно. Произвеждаме интериорни
преградни стени, които се сглобяват на модули и са направени от дърво.
Системата е изцяло наша разбработка и това, което я прави уникална, е че
панелите се разгъват и редят като Лего, не са необходими никакви
инструменти. Продуктът има множество приложения в пространсвения
дизайн за офиси и магазини, временни конструкции за поп-ъп магазин и
щандове за изложения на компани. Това, което предлагаме на клиентите ни,
е комбинация между изготвяне на дизайн предложение (услуга) +
реализация на проекта (продукт, системата WallStack). За да не изпадам
в твърде дълги обяснения за самата система, то най-добре вижте
продуктовото ни видео тук: ….
По същество това са въпросите, които ме интересуват:
1. Сектор: Може ли да ме ориентирате точно в кой сектор попадаме като
бизнес? Четейки условията за кандидатстване, според мен сме в "Секторите,
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства”,
като там виждам 3 възможности:

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.
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С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал;
производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

2. За приоритетите в оценката: аз навършвам 29 години на 10.09 тази
година, това означава ли, че няма да получа допълнителни точки за тази
оценка, тъй като срокът за секторите, свързани с преодоляване на
европейски предизвикателства, е след рождения ми ден? Също така имам
опит в сферата на предприемачеството и миналата година завърших
магистратура по “Иновации и предприемачество в ” Еsade Business School,
Барселона. Предполагам, че по тази точка ще получа допълнителни точки.
3. Съдружници в компанията и дялове: в WallStack сме четирима
съдружника и все още не сме регистрирали компания, като досега сме се
осчитоводявали през компанията на един от съдружниците. Искахме да я
регистрираме с равно разпределение на дяловете между четиримата, но за да
кандидатствам по програмата това означава, че аз трябва да имам над 50%
от дяловете на компанията. Възможно ли е да я регистрираме, като аз имам
51% и след известно време да преразпределим дяловете? Принципно знам че
е възможно, но по скоро в контекста на програмата дали има някаква
ограничения или определен период, който трябва да се изчака.

Разяснения от УО
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.
4. Разбирането Ви е коректно.
5. Разбирането Ви е коректно.
6. Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18
/осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

4. "Максимален процент на публичното съфинансирането: 80%" - може
ли да ми обясните какво означава това? В проекта се задава определен
бюджет за бизнеса и стратегията му за развитие и 80% от него може да се
покрие от програмата, а останалите 20% трябва да се предоставят от
съдружниците.
5. Срок за кандидатстване: ако попадаме в категорията "Секторите,
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства”,
крайният срок е 07.11.2018 г
6. Максимален срок за изпълнение 1.5г. - доколкото го разбирам, че в
рамките на година и половина трябва да усвоим получените средства, така
ли е?
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Това е засега от мен. Благодаря предварително за разясняването на
въпросите.

418.

10.08.2018 г.

Поздрави,
Подател: Радина Попова
Ел. поща: radina@wall-stack.com
Уважаеми дами и господа,
По
процедурата
BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване
на
предприемачеството“, допустим ли е кандидат, който е регистриран със
седалище и адрес на управление извън селска община, но ще извършва
дейността на територията на селска община?
Моля за еднозначен отговор ДА или НЕ, тъй като отговаря на всички други
критерий за допустимост.

419.

10.08.2018 г.

Подател: Петър Петров
Ел. поща: project_isun@abv.bg
Във връзка с процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ и
представянето на оферти и съпътстващи документи в изискваната от УО
форма имамe следния въпрос:
Проектното предложение, което подготвяме е за създаване и развитие на
платформа за телемедицина. За предлагането на услугата са необходими
четири еднакви комплекта, всеки от които включва медицински
измервателни уреди за диагностика, които са произведени от различни
производители. Съществуват компании, които предлагат такива комплекти
и които закупуват отделните уреди от различни производители. Можем ли
да считаме, че компаниите, предлагащи завършени комплекти се явяват
производители на комплектите, подобно на фирмите, които сглобяват
компютри, както сте посочили в отговора си на въпрос 118 т. 8.

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 45, № 64, № 93, т. 1, № 110, № 227,
№ 242 и № 304.

В случай че питането Ви е във връзка с изискването, заложено в Условията за
кандидатстване, офертата да е предоставена от производител или първи
доставчик, описаните от Вас компании не биха попаднали в хипотезата на
фирми-производители.

С уважение,
Подател: Петя Петкова
Ел. поща: nfinandbeyo@gmail.com
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420.

10.08.2018 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Моля, запознайте се с отговора на въпрос № 404.

Моля за отговор на следните въпроси по процедура BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“:
1. В случай, че кандидат е регистрирано през 2017 година дружество, което
не е осъществявало икономическа дейност през 2017 г. , но е създадено с цел
да осъществява основна икономическа дейност, попадаща по своята
същност в КИД М 72, допустимо ли е дружеството да посочи във формуляра
за кандидатстване като код на основна икономическа дейност М 72.11, като
същевременно предприемаческата идея, обект на проекта, попада в рамките
на КИД J 62 и такъв КИД ще бъде посочен като КИД на проекта във
формуляра за кандидатстване?
2. С оглед на изложената в т. 1 хипотеза, моля да потвърдите, че при
предприятия, които не са осъществявали дейност през 2017 г. или са
регистрирани през 2018 г. кодът на основна икономическа дейност на
предприятието, посочен във Формуляра за кандидатстване, зависи
единствено от преценката на кандидата, като не е налице условие кодът,
посочен като код на основна икономическа дейност на предприятие, което
не е осъществявало икономическа дейност или е регистрирано през 2018 г.
да съвпада с кода на проекта, определен на база на конкретната
предприемаческа идея.
3. Допустимо ли е да бъде извършвана служебна корекция от оценителната
комисия на кода на основна икономическа дейност на кандидата, посочен
във формуляра за кандидатстване, и ако да - в какви случаи това е
допустимо, при условие, че кандидатът не е осъществявал икономическа
дейност през 2017 г. или е регистриран през 2018 г.
Предварително благодаря.

421.

10.08.2018 г.

Подател:
Подател: Маргарит Петров
Ел. поща: margarit_p@abv.bg
Уважаеми дами и господа,

1. Моля, запознайте се с отговора на въпрос № 52, т. 1.
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Във връзка с настоящата процедура "Насърчаване на предприемачеството",
имам следните въпроси:

2. Посоченото в запитването Ви посочване на трицифрен код в поле „Код на
проекта по КИД 2008“ от т. 2 „Данни за кандидата“ на Формуляра за
кандидатстване е недопустимо. В полето следва да изберете четирицифрен код.

1. Ще се считат ли за допустими разходи за придобиване на ДМА и ДНА за
кандидати, които поради своята специфика, обичайно осъществяват
дейността си извън територията на предприятието си – в рамките на
обектите на своите възложители/клиенти или на открито? Такива могат да са
предприятия с КИД: 74.20 „Дейности в областта на фотографията“ и 59
„Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и
издаване на музика“. Ще се счита ли за изпълнено условието за
допустимост, ако активите местодомуват в стопанския обект, който
получава помощта и/или са разположени в специализирано транспортно
средство (например подвижна телевизионна станция), собствено или наето
от кандидата, не се предоставят за ползване на лица, външни от кандидата,
при спазване на всички останали условия?
2. Полето Код на проекта по КИД 2008 от т.2 на Формуляра за
кандидатстване позволява посочване на група кодове, т.е. дву- и трицифрен
код от НКИД. Допустимо ли е за код на проекта да се посочи трицифрен
код, ако проектното предложение предвижда дейности от два съседни
четирицифрени кода, като и двата са допустими по настоящата процедура?

422.

10.08.2018 г.

С уважение,
Подател: Д. Добрева
Ел. поща: d.dobreva72@gmail.com
Здравейте!
Може ли от текста

Посоченият в запитването Ви текст се отнася до дейности по проекта, с който се
кандидатства по настоящата процедура.

"микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията
на селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите
условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се
осъществяват в община на територията на селските райони в Република
България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република
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България е даден в Приложение И."
да поясните под понятието
"и са заявили за подпомагане дейности по проекта", какви дейности се
разбират - дейности от настоящето проектно предложение или същите
дейности по проекта, заявени вече към Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020?
Благодаря предварително.
Подател: Марияна Попова
Ел. поща: maritopdesign@abv.bg
423.

10.08.2018 г.
Здравейте,
съгласно Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, т. 14.2. I. 2, в
състава на квалифицирания персонал, който е обект на оценка, може да бъде
включено лицето, което управлява предприятието-кандидат към датата на
кандидатстване.
В същото време, в рамките на изпълнение на проекта, квалифицираният
персонал следва да бъде нает по трудов договор, като управителят на
ООД/ЕООД не би могъл да сключи трудов договор сам себе си, доколкото
ще бъде налице очевиден конфликт на интереси и невъзможност за
изпълнение на работодателските функции в пълен обем.
В тази връзка, молим за Вашия отговор на следния въпрос:
1. Ако предприятието-кандидат е ЕООД и лицето, което управлява
предприятието-кандидат към датата на кандидатстване е предприемачът собственик на ЕООД, то ще бъде ли в съответствие с правилата и условията
на процедурата, ако след евентуално сключване на АДБФП и подписването
му от текущия управител-предприемач, едноличният собственик назначи
друг управител и той сключи трудов договор с едноличния собственикпредприемач за длъжността и функциите, съгласно формуляра за
кандидатстване (напр. проектант)?

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 36, т. 1 и т. 2, № 91, т. 2.1 и т.2.2,
№ 173.

Поздрави,
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10.08.2018 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
Подател: Нели Вутова
Ел. поща: nelivutova@gmail.com
Здравейте,
1. Във връзка с отговора на въпрос 306, т. 2, правим следното доуточнение:
Проектът, с който възнамеряваме да кандидатстваме, цели да реализира като
продукт, софтуер за интегрирано управление (SaaS/ ERP). Като такъв ще
бъде посочен и в Таблица 1 от Бизнес плана. В рамките на проекта ще бъде
ангажиран квалифициран персонал и ще бъдат закупени ДМА, които ще
съдействат за разработването на въпросния софтуер. Въпросът ни е,
допустимо ли е в резултат от изпълнението на проекта, да бъде разработен
софтуер (ERP/ SaaS), който от друга страна попада в категорията на
забранените разходи по процедурата?

Разяснения от УО

Посоченото в запитването Ви е допустимо, при спазване на останалите
изисквания, условия и критерии по процедурата.

Благодаря предварително!

425.

10.08.2018 г.

Подател: Бисер Лазаров
Ел. поща: lazarov.biser@gmail.com
Здравейте!
1. Предвиждаме да проектираме дизайнерски модели и в тази връзка бихме
искали да закупим лиценз за Photoshop / Illustrator. Това може ли да се
отнесе към допустимите разходи?
Съществува ли опция да се заплаща ползването на този лиценз само за
периода на изпълнение на проекта?
2. Отново за работата ни по проектиране на модели се нуждаем от сървър за
съхранение на информация и от домейн сървър. Можем ли да ги закупим по
проекта? Допустимо ли би било наемането им за срока на проекта??
3. Моля да поясните, ако сме предвидили 18 месеца за изпълнение на
проекта, след като на шестия месец от изпълнението ще имаме доставано
оборудване, в останалите 12 месеца да имаме разходи саме за наем и
възнаграждения?
Благодаря Ви!

1. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 112, № 249 и № 318.
2. В случай че посочените в запитването Ви сървъри представляват дълготрайни
материални активи, които са необходими за реализиране на пазара на
предприемаческата Ви идея, същите биха били допустими за придобиване в
рамките на процедурата.
Следва да имате предвид, че дълготрайните материални активи, придобити със
средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект,
който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при
пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в
активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите
счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е
предоставена помощта, за период от три години от окончателното плащане за
МСП.
Допълнително, с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи
за закупуване на ДМА, кандидатът следва да приложи към Формуляра за
кандидатстване оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна
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Подател: Мая Цветанова
Ел. поща: mai4inka@abv.bg

инвестиция в тези активи с предложена цена от производителя/първия
доставчик. В случаите, когато кандидатът (и след допълнително изискване) не е
представил/не е представил в изискуемата форма посочените документи,
съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от
Оценителната комисия.
По отношение на наемането на сървъри, моля, запознайте се с отговори на
въпроси № 288, т. 1 и 2 и № 322, т. 1.
3. Посоченото в запитването Ви е допустимо, в случай че във Формуляра за
кандидатстване е обоснована необходимостта от извършването на разходи за
възнаграждения и наем на работни помещения, необходими за реализиране на
предпримаческата идея през този период.

426.

10.08.2018 г.

Здравейте,

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 53, т. 5.

В случай на залагане на разходи за разработване на софтуер за целите на
предприемаческата идея, а не на разходи за закупуване - необходимо ли е
прилагането на оферта и включване на техническа спецификация към
проектното предложение?

427.

10.08.2018 г.

Поздрави,
Подател: Иконом Икономов
Ел. поща: econo@abv.bg
Здравейте!
Имам следния въпрос:
Новосъздадено предприятие в община Гоце Делчев, допустим кандидат ли е
по процедурата, ако дейността на проектното предложение е с основна
икономическа дейност в допустимите сектори.

428.

10.08.2018 г.

Подател: Мариана Атанасова
Ел. поща: maritpbg@yahoo.com
Здравейте,
Имам няколко въпроса във връзка с ОП
„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

BG16RFOP002-2.024

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 45, № 64, № 93, т. 1, № 110, № 227,
№ 242 и № 304.

1. По отношение на първата част от запитването Ви, моля, запознайте се с
отговора на въпрос № 199, т. 3.
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1. Планираме да закупим оборудване и софтуер от доставчик извън BG и
извън EU, това възможно ли е? ДДС, мито и акциз възстановяват ли се от
програмата или те са за сметка на кандидата? И в тази връзка дейноста и
разхода как се описват в проекта, нетна сума или цялата сума с ДДС, мито,
акциз (ако са приложими)
2. Съдружници в ООД, което е кандидат, могат ли да бъдат наети на трудов
договор?
3. Какво се има предвид за частта "данни за партньори" от формуляра?
Приложима ли е за тази програма?
Благодаря Ви предварително!
С Уважение,
Подател: Димитър Алексиев
Ел. поща: dalexiev@abv.bg
429.

10.08.2018 г.

Добър ден!

Разяснения от УО
По отношение на ДДС, моля, запознайте се с отговори на въпроси № 50, т. 6, №
191, т. 6, № 208, т. 2. Разходите за мито и акцизи са недопустими за
финансиране и не следва да се включват в бюджета на проекта.
2. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 9, т. 2 и № 50, т. 1.
Допълнително следва да имате предвид, че разходите за възнаграждения са
допустими за персонал, нает за целите на проекта единствено на трудов договор
за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.
3. Раздел 3 „Данни за партньори“ от Формуляра не следва да бъде популван, тъй
като по настоящата процедура не се предвижда партньорство. Ако натиснете
бутона „Добави“ и не попълните данни за партньора, системата ще отчете
грешка, тъй като данните за партньора ще бъдат разпознати от системата като
задължителни за попълване и няма да можете да приключите попълването на
Формуляра.

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 299 и № 411.

Бих искал да помоля за становище по следния въпрос: Много от световните
производители на машини разполагат с мрежа от представителства примерно японският производител на широка гама професионална
принтираща и шивашка техника, Brother, има представителства Brother
Western Europe, Brother Southeast Europe, Brother Asia, Brother North America
и пр., които "де юре" са различни юридически лица от производителя, но "де
факто" са негови клонове. Това е начинът, по който големите производители
дистрибутират продукцията си по света. От своя страна българската фирма,
която издава офертата, е официален представител за България, оторизиран
от съответното РЕГИОНАЛНО звено на производителя - примерно Brother
Southeast Europe. В тази хипотеза, (в която предполагам попадат много от
активите, които ще бъдат закупени по проектите) българският търговец ще
бъде ли счетен за първи доставчик, при положение, че той взима техниката
от регионалното представителство на производителя? В допълнение следва
да отбележа, че това е единственият начин, по който много от
производителите правят оферти до крайните клиенти, като прескачането на
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нива противоречи на техните практики, в следствие на което се стига до
отказ от издаване на оферта.

430.

10.08.2018 г.

Поздрави,
Подател: Мартин Великов
Ел. поща: martinvelikov@gmail.com
Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с кандидатстване по процедура BG16RFOP002- 2 .0 24
„Насърчаване на предприемачеството“, искам да задам следния въпрос:
1. Кандидатът - предприемач иска да стартира самостоятелна стопанска
дейност и за тази цел регистрира Еднолично дружество с ограничена
отговорност през 2018 година. Но кандидатът - предприемач притежава и
8,33% дял от капитала на Дружество с ограничена отговорност, тъй като
практиката му го изисква. Допустим ли е за кандидатстване или проектното
предложение ще бъде отхвърлено на етап "Административно съответствие и
допустимост"?
Благодаря предварително!

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.
На базата на предоставената в запитването Ви информация, в случай че
предприемачът не участва в управлението на дружеството с ограничена
отговорност (ООД), а само притежава 8.33% дял от капитала му и при спазване
на всички останали условия и изисквания по процедурата (вкл. кандидатът да е
независимо предприятие), кандидатът би бил допустим по процедурата.

С уважение!

431.

10.08.2018 г.

Подател: Нели Цветкова
Ел. поща: nl_consult@abv.bg
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 191, т. 9.

Имам следния въпрос по програма BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“:
При предприемаческа идея, която е свързана с анализ на данни и
провеждане на изследвания, възложени от външни клиенти, признава ли се
за персонал, свързан с дейността по процедурата технически
сътрудник/лице, което въвежда данни в различни електронни системи,
снема записи/показания на измервателни уреди, попълва документация
съобразно оперативни процедури/протоколи, като част от дейностите по
възложените от клиентите изследвания?
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Поздрави,

432.

11.08.2018 г.

Подател: Ралица Кипрова
Ел. поща: r.kiprova@hotmail.com
Здравейте,
Във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002- 2 .0 24
„Насърчаване на предприемачеството“ моля ясно и категорично да
изясните:
1. В случай, че даден експерт има диплома за магистратура „Автоматика,
компютърна техника и технологии“ и също така притежава Свидетелство за
следдипломна професионална квалификация „Проектант, моделиер
конструктор на шивашки изделия“, надграждаща въпросната магистратура,
то експерта покрива ли изискването за магистратура в областта на
„Проектант, моделиер конструктор на шивашки изделия“?
2. Електронен магазин и интернет страница ДНМА ли са?
Благодаря предварително!

433.

11.08.2018 г.

Подател: Мирела Ванкова
Ел. поща: mirela_pv@abv.bg
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с възможността по време на изпълнение на проекта
предприемачът да е студент редовна форма на обучение в чужбина, имам
следните въпроси:
1. Допустимо ли е същият (предприемач-студент в чужбина) да е включен в
екипа по проекта и да е ангажиран с изпълнение на дейности по проекта
периодично, през отделни месеци (по време на ваканцията между
семестрите), в които се намира в България, на територията на населеното
място, където ще се изпълняват всички дейности по проекта и при спазване
на изискването да е назначен на „трудов договор за минимум 4 работни
часа на ден при пълна месечна заетост“ през тези месеци?
2. При хипотезата описана във въпрос 1 и при условие, че предприемачът-

1. Документите, доказващи наличието на образователно-квалификационно ниво
на предприемача и на екипа на кандидата са посочени изрично в т. 24, букви и/ и
к/ от Условията за кандидатстване, като те не включват свидетелство за
следдипломна професионална квалификация.
2. Съгласно определението за ДНА, дадено в Приложение Л, „нематериални
активи“ означава активи, които нямат физически или финансов израз като
патенти, лицензи, ноу-хау или друга интелектуална собственост. На база
ограничената информация, предоставена в запитването Ви, УО счита, че
посочените от Вас категории разходи не попадат в определението за ДНА.
Допълнително, в т. 14.2. от Условията за кандидатстване са посочени външните
услуги, които са допустими за подкрепа по процедурата, като те включват
разходи за създаване на интернет страница на кандидата.

1. При спазване на цитираното в запитването Ви изискване, на останалите
условия за допустимост на разходите за възнаграждения по процедурата и на
приложимото трудово законодателство, посоченото в запитването Ви е
допустимо.
Въпреки това, следва да прецените доколко това е целесъобразно с оглед на
постигане целите на проекта, правилното планиране (необходими срокове за
извършване на оценка на проектните предложения и сключване на договори,
срокове за избор на изпълнители и т.н.) и безпроблемното реализиране на
предприемаческата идея.
2. При разходите за възнаграждения следва да се има предвид адресът/мястото на
месторабота, посочен в съответния трудов договор. Това място/адрес следва да
се посочи и в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ на т. 1
„Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване и впоследствие да бъде
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студент в чужбина ще е ангажиран с изпълнение на дейности по проекта и
ще получава възнаграждение само по времето, когато се намира в България,
на територията на населеното място, където ще се изпълняват всички
дейности по проекта, ще се счита ли, че адресът/мястото на месторабота на
предприемача съвпада с мястото на изпълнение на проекта?

избрано при попълване на т. 5 „Бюджет“.

3. Ако се възползваме от възможността предприемачът – студент в чужбина
да е включен в екипа по проекта и да извършва работата от разстояние в
чужбина, същият ще е назначен на „трудов договор за минимум 4 работни
часа на ден при пълна месечна заетост“ при стриктно спазване на
разпоредбите на Раздел VIII „б“ от КТ, като за адрес/място на месторабота
ще бъде посочен адрес в чужбина. В тази връзка възниква въпросът: как
можем в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ на т. 1
„Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване да посочим адрес
(населено място) в чужбина, при условие, че изборът на населени места в
ИСУН е сведен до избор на населени места само от България?

3. Моля, запознайте се с отговора на въпрос № 123.
Допълнително, при попълване на поле „Местонахождение (Място на изпълнение
на проекта)“ на т. 1 „Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване е налице
функционална възможност за избиране на държава, различна от България (чрез
избиране на поле „Държава“), като в този случай не следва да се посочва
конкретното населено място.

Моля, посочете как да процедираме, в случай че едно от местата за
изпълнение на проекта е извън Република България?
Благодаря предварително.
Владимир Чернев
Поздрави!

434.

11.08.2018 г.

Подател: Владимир Чернев
Ел. поща: vlado@emaxbg.com
Здравейте,
Предприемаческата идея и съотвeтно проекта ще се осъществяват по код на
основна икономическа дейност 74.12 – инженерно проектиране, обвързано с
проекти за гражданското строителство. В тази връзка жалем да закупим
Специализиран портален стенд с ролкоподвижен плот за изработка на
формовани стенни строителни елементи от стъклопласт. Специализиран
портален стенд с ролкоподвижен плот за изработка на формовани стенни

В случай че посоченият в запитването Ви „специализиран портален стенд с
ролкоподвижен плот за изработка на формовани стенни строителни елементи от
стъклопласт“ представлява дълготраен материален актив, който е необходим за
реализиране на пазара на предприемаческата Ви идея, същият би бил допустим
за придобиване в рамките на процедурата.
Следва да имате предвид, че дълготрайните материални активи, придобити със
средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект,
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строителни елементи от стъклопласт е специализирано технологично
оборудване, което позволява изработката и манипулацията на
едрогабаритни елементи от стъклопласт с повишена товаоносимост и
производителност. Използването на Специализиран портален стенд с
ролкоподвижен плот за изработка на формовани стенни строителни
елементи от стъклопласт дава и възможност за значително увеличаване на
здравината на стенните елементи от стъклопласт в сравнение с
конвенционалните технологии поради увеличения размер на отделните
елементи и избягването ма необходимост от болтови връзки. Принципът на
работа на Порталния стенд с ролкоподвижен плот позволява бързо
манипулиране (вдигане и сваляне) на едрогабаритни матрици и
формованите едрогабаритни изделия бързо и надеждно, същевременно
безопасност от повреждане на краищата им, както и без риск за здравето на
оператора.

който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при
пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в
активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите
счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е
предоставена помощта, за период от три години от окончателното плащане за
МСП.

Въпросът ни е това явява ли се допустим разход за ДМА и отговаря ли на
критериите за актив по настоящата процедура?

435.

11.08.2018 г.

Подател: Мартин Стефанов
Ел. поща: mareko.euproject@abv.bg
Здравейте,
моля да ми отговорите на следните въпроси по процедура Насърчаване на
преприемачеството BG16RFOP002-2.024
1. По отношение на офертите за ДМА стана ясно, че така наречените първи
доставчици не работят с крайни потребители, от което следва, че и не могат
да ми издадат оферта за Машините или пък Декларация от
производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за
търговско представителство между производител и първи доставчик, а ме
насочват към търговци оторизирани от тях, които пък от своя страни ми
предоставят споразумение за партньорство между производителя и тях
самите както и оферта за съответните машини. Въпроса ми е това
достатъчно ли е за да изпълня условията по т.24, подточка з, и з-1 от условия
за кандидатстване по оперативната програма?

Допълнително, с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи
за закупуване на ДМА, кандидатът следва да приложи към Формуляра за
кандидатстване оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна
инвестиция в тези активи с предложена цена от производителя/първия
доставчик. В случаите, когато кандидатът (и след допълнително изискване) не е
представил/не е представил в изискуемата форма посочените документи,
съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от
Оценителната комисия.

1. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 299 и № 411.
2. По отношение на процедурите за избор на изпълнител на етап изпълнение на
проекта, моля да се запознате с Условията за изпълнение, които са част от пакета
документи по процедурата, както и с Ръководството за изпълнение на договори
за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020 (което може да бъде намерено на интернет
страницата на Управляващия орган- http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-nadbfp-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020).
3. Съгласно т. 14.1, 5/ от Условията за кандидатстване, едно от изискванията за
допустимост на разходите по настоящата процедура е те да са действително
платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на
представените фактури или други първични счетоводни документи,
включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от
датата на подаване на междинния/финалния отчет по проекта. Допълнитлено,
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2. След като получа оферта за ДМА от първите доставчици или
производител, която ми е нужна на етап кандидатсване- след това ако бъда
одобрен трябва ли да закупя съответните ДМА от същите доставчици или
производители или мога да я закупя от търговец, който не е първи доставчик
или производител, сиреч обикновен магазин?

следва да имате предвид заложените ограничения в Закона за ограничаване на
плащанията в брой.

3. По отношение на всички видове плащания по програмата-разходи за
заплати, ДМА, външни услуги и т.н. които са под 10 хил.лева има ли
условие да бъдат преведени по банков път или може да бъдат извършени в
брой?
Поздрави,

436.

11.08.2018 г.

Подател: Пламен Качаков
Ел. поща: pami_k@abv.bg
Здравейте,
При попълване на проектното предложение в ИСУН 2020 в т. 11
"Допълнителна информация необходима за оценка на проектното
предложение", поле "Пазарна приложимост на предприемаческата идея (до
10000 символа)", попълнените символи са над 11500. При извършване на
проверка на формуляра за грешки надвишаването на символите не се отчита
като грешка.

В кратки срокове констатираният от Вас пропуск във функционалностите на
ИСУН 2020 ще бъде отстранен. Междувременно проектни предлоежния, при
които е налице надхвърляне на определения брой символи, зададени във
Формуляра за кандидатстване, без да е налице отчитане на грешка от страна на
ИСУН 2020, няма да бъдат отхвърляни само и единствено на това основание.
Независимо от това препоръчваме на всички кандидати по процедурата да
спазват заложените във Формуляра за кандидатстване ограничения.

Ще бъде ли прието за разглеждане от оценителната комисия проектното
предложение, в случай, че ИСУН 2020 дава възможност за подаването му с
по-голям брой символи?
Благодаря за отделеното внимание,

437.

11.08.2018 г.

Подател: Стела Кошова
Ел. поща: k_stella2001@yahoo.com
Здравейте,
Във връзка с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“, имам следния въпрос:

Както изрично е посочено в т. 24 от Условията за кандидатстване, в т. 2 от
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия (Приложение Д) кандидатите, които имат приключена 2017 г.
следва да посочат 2017 г., а кандидатите, които са регистрирани през 2018 г.
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следва да посочат 2018 г.

1. При положение, че предприятието ни е ново и регистрирано през 2018 г.,
коя финансова година трябва да посочим в т.2 на Приложение Д –
Декларация за МСП.
С уважение

438.

12.08.2018 г.

Подател: Елеонора Стоилова
Ел. поща: restart2012@abv.bg
Съгласно условията на Закона за МСП, Чл. 4,
(8) Предприятия,
осъществяващи помежду си някое от отношенията по ал. 5, чрез физическо
лице или група от физически лица, които действат съвместно, се считат
също за свързани предприятия, ако извършват своята дейност или част от
нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари.
§ 1. т.7. от допълнителните разпоредби на същия закон казва че: "Съответен
пазар" е пазарът по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на Закона за
защита на конкуренцията, т.е.
"Съответен пазар" се състои от:
а) "продуктов пазар", в който са включени всички стоки или услуги, които
могат да се приемат като взаимозаменяеми по отношение на техните
характеристики, предназначение и цени;
б) "географски пазар", включващ определена територия, в която се
предлагат съответните взаимозаменяеми стоки или услуги и в която
конкурентните условия са еднакви и се различават от тези в съседни райони.
В случай, че предприятието кандидат по процедурата се е определило като
независимо предприятие, въз основа на факта, че отношенията по чл. 4, ал. 5
от ЗМСП се осъществяват чрез физическо лице, а дейността на другото
предприятие не е на същия географски пазар, как УО ще удостовери и
провери декларираното обстоятелство? Какви са документите или
обстоятелствата, които удостоверяват, че другото предприятие и
предприятието кандидат извършват своята дейност на различни географски

Преценката по отношение на обстоятелството доколко две предприятия
извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или
вертикално свързани пазари се извършва на база конкретен анализ. Конкретният
анализ следва да бъде направен въз основа на Закона за защита на
конкуренцията, тъй като към него е насочено изричното препращане, съдържащо
се в ЗМСП.
Поради същата причина, е възможно да е приложима и Методиката за
извършване на проучване и определяне на пазарното положение на
предприятията на съответния пазар. Приложение могат да намерят и Указанията
на Европейската комисия относно определянето на съответния пазар за целите на
европейското конкурентно право.
Определянето на съответен пазар се осъществява винаги в контекста на
конкретно производство - по оценка на концентрация между предприятия, на
забранено споразумение, решение или съгласувана практика, на злоупотреба с
монополно или господстващо положение или при анализ на други актове и
действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или
нарушаване на конкуренцията.
Съгласно ЗМСП предприятия, осъществяващи помежду си някое от отношенията
по чл. 4, ал. 5 чрез физическо лице или група от физически лица, които действат
съвместно, се считат за свързани предприятия, ако извършват своята дейност или
част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари.
Доколкото от запитването е видно, че едното предприятие не е извършвало
дейност, то няма как да осъществява своята дейност или част от нея на същия
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пазари, имайки предвид, че предприятието кандидат все още няма дейност и
е новорегистрирано, а другото „предприятие“ е физическо лице извършващо
стопанска дейност като само-осигуряващо се лице с булстат регистрация за
свободна професия.

съответен пазар или вертикално свързани пазари (за което може да се представи
например Декларация за неактивност, подадена към НСИ) с друго предприятие,
поради което предприятието е независимо.

При определяне на продуктовия и географския пазар, коя е методиката,
която УО прилага? Счита ли се за релевантна към определянето на
свързаността между предприятията по смисъла на ЗМСП, МЕТОДИКА за
извършване на проучване и определяне на пазарното положение на
предприятията на съответния пазар приета от КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
КОНКУРЕНЦИЯТА с РЕШЕНИЕ № 393 София, 21.04.2009 г. и/или
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА относно определянето на съответния пазар
по смисъла на общностното право на конкуренция (97/С 372/03).
Моля за разяснения по отношение на критериите, методиката и
документите, които УО ще прилага и изисква за удостоверяване на
декларираните обстоятелства на предприятието-кандидат като независимо
предприятие в посочения случай.

Преценката се извършва на база представени и изискани от кандидата
документи, които са специфични спрямо него, като е възможно и извършване на
служебна проверка на наличната информация в публичните регистри (вкл.
Търговския регистър).
В случай на необходимост, УО на ОПИК има възможност да изиска становище
от КЗК по конкретен случай, като съгласно чл. 8, т. 6 и т. 12 във връзка с чл. 28,
т. 1 и т. 2 от ЗЗК, КЗК има провомощието да взаимодейства с държавни органи,
включително органи на изпълнителната власт или на местното самоуправление
чрез изготвяне на становища.

Благодаря,

439.

13.08.2018 г.

Подател: Вяра Илиева
Ел. поща: viara.ilieva@outlook.com
Здравейте,
Тъй като имаше подобни запитвания, но от отговорите не ми става ясно,
моля за конкретен отговор:

1. и 2. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 407, т. 2.1.
3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 136, т. 1 и 2.

1. Какво е тълкуванието на понятоето "място за изпълнение на проекта" ?
То включва само мястото, където ще е ситуирана фирмата и ще работи
персоналът й или и местата, където всички външни доставчици на продукти
и услуги за регистрирани /работят?
2. Във връзка с горния въпрос: Ако фирма е регистрирана на територията на
област Кюстендил, какво е тълкуваниято на изискването "всички заложени
разходи в бюджета на фирмата да са в областите от една и съща група" /
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отговор на въпрост 122 , т.1/ .?Конкретно , ако предприемачът възложи на
фирма, регистрирана и със седалище в София разработване на софтуер /
ДНА/ или закупи от такава фирма, регистрирана в София оборудване
/ДМА/, то какво ще бъде мястото на изпълнение на тези дейсности и ще
бъдат ли отнети точки, ако проектът е получил по критериик " Регионлан
приоритизация" 5 точки?
3. Продължение на горния въпрос: ако същата тази фирма, регистрирана на
територията на област Кюстендил, планира предприемаът да отиде на
конференция в чужбина / конкретно Москва/, какво е
мястото на
изпълнение на тази дейност и ще бъдат ли отнети точки, ако проектът е
получил по критериик " Регионлна приоритизация" 5 точки?
Благодаря предварително!

440.

13.08.2018 г.

Подател: Динка Владимирова
Ел. поща: vladimirova.dinka@gmail.com
Здравейте,
през септември 2017 г. закупих 100% от вече съществуващо дружество.
Нямала съм предишно участие в него, както и други дружества.

Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са регистрирани
след 31.12.2016 г. В този смисъл, дружество регистрирано през 2004 г. е
недопустимо по процедурата.

Моля да ми изясните мога ли да кандидадтствам по процедура BG16RFOP
002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството", след като дружеството не
е новосъздадено, а вече съществуващо от 2004 г.

441.

13.08.2018 г.

Подател: Николина Добрева
Ел. поща: nely@dobrev-press.com
Здравейте!
Допустимо ли е в рамките на проектно предложение по процедурата при
спазване на всички поставени изисквания и условия за допустимост на
кандидата, дейностите и разходите, в бюджета да бъдат заложени основната
част от активите, които ще се използват в производствения процес на
предприятието, а някои активи, необходими за целите на производството, да
не бъдат бюджетирани, а да бъдат закупени със собствени средства на

Посоченото в запитването Ви е допустимо, като не е необходимо да описвате и
бюджетирате активите, които планирате да закупите за собствена сметка.

18

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

кандидата, поради лимита на безвъзмездната финансова помощ?
Ако да, следва ли това да бъде описано по някакъв начин в проекта и по
какъв и къде?
Благодаря!
С уважение,

442.

13.08.2018 г.

Подател: Павлина Стефанова
Ел. поща: polistefanova@gmail.com
Здравейте,
макар че няколко пъти прочетох условията за кандидатстване в мен остават
някои въпроси:
1. ЕКИП - разделя се на:
1.1. квалифициран персонал обект на оценка: предприемачът и макс. 3
лица, необходими за реализацията на пазара на предприемаческата идея.
Ако и предприемачът бъде назначен на трудов договор, това означава ли, че
заплащането на общо 4 лица ще бъде допустим разход по настоящата
процедура? Ако две от лицата са назначени на 4-часов работен ден като
колко лица ще се броят при присъждането на точки за ранкиране?
1.2. квалифициран персонал, който не е обект на оценка - тук ли следва до
посочим счетоводител, личен състав, координатор? Ако те имат опит в
своята област и необходимото образование, за техния опит и образование
присъждат ли се точки? Ако член на персонала, който НЕ е обект на оценка,
е лице с увреждания (счетоводител), необходимо ли е осигуряване на трайна
заетост за него, за да се получат точки при ранкиране на проекта?
За лицата по 1.1. се отнася задължението за осигуряване на устойчива
заетост?
2. НАЕМ - ако кандидатът не разполага със собствено помещение за
извършване на дейността, задължително ли е включването на НАЕМ в
разходите?
3. НАЕМЪТ е режийните разходи в един ред ли се вписват?

1.1. В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат
екипа на кандидата, който ще участва в изпълнението на проекта и за който са
предвидени възнаграждения със средства по проекта. 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.
Единственото изискване по отношение броя на лицата, които могат да бъдат
наети се отнася за лицата, различни от предприемача. 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.
Повече информация относно екипа на кандидата може да бъде намерена в т. 14.2
„Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване.
1.2. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 2, т. 2, № 121, т. 3и № 233, т. 2.
2. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 361.
3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 9, т. 1.

Поздрави.
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Подател: Светла Радоева
Ел. поща: svetla_radoeva@abv.bg
Кандидатствам по програма "Насърчаване на предприемачество".
Във връзка с авансовото превеждане на суми от безвъзмездната помощ,
възможно ли е да се ползва застрахователна услуга"Застраховка на аванс по
договор"?

Запитването Ви е неясно. В случай, че въпроса Ви касае авансовото плащане по
договора за безвъзмездна финансова помощ в размер до 40% от стойността на
договорената БФП, то същото се одобрява само при представянето на банкова
гаранция за цялата стойност на исканата сума.

Подател: Едит Соколова
Ел. поща: edit.sokolova@abv.bg

Също така, обръщаме внимание, че посочените в запитването ви разходи за
застрахователна услуга не попадат сред допустимите по процедурата разходи,
което не изключва възможността кандидатите да финансират тази услуга със
собствени средства.

Здравейте,
във връзка с проблема, който е от вече 5 дни с Търговски регистър и
желанието ни да кандидатстваме по процедурата, но не можем да подадем
документи към момента, имам въпроси:
- допустимо ли е да се кандидатства с дружество в процес на учредяване:
има платени такси, нотариална заверка на декларация- съгласие и всички
съпътстващи учредяването документи, които са с дати от преди 5 дни, но не
може да се подадат нито онлайн, нито физически?
- при подадени документи за регистрация, като има входящ номер от
търговски регистър, има ли възможност за генериране на служебен ЕИК?
благодаря предварително с най- добри пожелания!

Съгласно Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за
подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични
търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите,
като това обстоятелство следва да е видно от Търговския регистър. Не е
допустимо кандидатстването на дружества, които са в процес на учредяване.

Подател: Ивелина Иванова
Ел. поща: ivaivan4321@gmail.com
Въпрос по процедура "Насърчаване на предприемачеството"
Уважаеми дами и господа,
Към днешна дата (13.08.2018г.), вече пети ден Търговският регистър (ТР)
към Агенцията по вписванията е недостъпен и вписването на промени в
търговските дружества и регистрация на юридически лица е невъзможно. От
обясненията на агенцията, която е под шапката на Министерството на
правосъдието, не става ясно кога и дали въобще регистърът ще бъде
възстановен и ще заработи отново.

УО на ОПИК не притежава компетенции, свързани с функционирането и
вписването на обстоятелства в Търговския регистър. Търговският регистър се
води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.
Правомощията на Агенция по вписванията относно воденето и съхраняването на
данни от Търговския регистър са регламентирани в чл. 3, ал. 1 от Закона за
Търговския регистър. Информация по отношение на Търговския регистър е
налична и на интернет страницата на Агенцията по вписвания:
http://www.brra.bg/.
Моля, имайте предвид, че настоящата процедура е обявена на 20.06.2018 г. и е с
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В тази връзка, следват поредица от въпроси: В случай, че регистърът не
заработи в следващите дни, или заработи, но данните за вписани промени от
началото на годината са непроследими и пр., как ще се процедира за
установяване на фактите за дружествата кандидати по процедурата?
Как ще бъдат проверявани обстоятелства и данни и др. документи,
оповестени в Търговски регистър, по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския
регистър, в случай че той не заработи или не заработи в пълнота?
За спазване на законовите изискванията по отношение на прозрачност и
равни възможности за всички кандидати, ще бъде ли удължен срокът за
кандидатстване, съответно на срока на забавата на работата на регистъра,
тъй като в момента не е възможно нито да се регистрират дружества, нито
да се вписват промени, нито да се проверява за вписани промени и пр.?

Разяснения от УО
два крайни срока за кандидатстване – 16:30 часа на 05.09.2018 г. и 16:30 часа на
07.11.2018 г.
Поради постъпили много на брой сигнали в тази посока, Управляващият орган е
предприел нужните действия за информиране на компетентните институции,
имащи отношение към инициирането на нормативни промени, уреждащи
основанията за удължаване на крайните срокове по процедурите, финансирани
от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Допълнително, при промяна, кандидатите по настоящата процедура ще бъдат
своевременно уведомени на интернет страницата на програмата:
http://www.opic.bg/.

Очакваме пълни и изчерпателни отговори на всички въпроси, вкл. и други
възможни хипотези около казуса, който би могъл да доведе и до спиране до
тази дългоочаквана процедурата.
Поздрави,

446.

13.08.2018 г.

Ел. поща: bsbox@bsbox.eu
Здравейте,
Допустим разход ли е по настоящата процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, закупуването
на транспортно средство за доставка на готовите изделия от завода до
купувачите. Става въпрос за сухопътно транспортно средство с платформа,
тъй като крайният продукт е извънгабаритен.
С уважение,

447.

13.08.2018 г.

Подател: Мария Петкова
Ел. поща: mariia.sirakova@gmail.com
Здравейте,

Посочените в запитването Ви разходи са посочени изрично като недопустими в
т. 14.3 „Недопустими разходи“ от Условията за кандидатстване по процедурата.

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 416.
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Във връзка с новооткритата процедура за подбор на проекти "Насърчаване
на предприемачеството", моля за мнение по следните въпроси :

2. 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, необходими за реализиране на пазара на
предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги). Разходите за наем на
работни помещения следва да бъдат включени в рамките на един бюджетен ред в
т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване.

1. Допустим кандидат ли е фирма, която планира да осъществи изнесено
производство на продукта, който стои в основата на предприемаческата
идея.
2. Ако отг. на въпрос 1 е да, то допустим разход ли е наемът на фабрика, в
която ще се произвежда продуктът.
3. Допустимо ли е кандидасвтащата фирма да е регистрирана на територията
на град Варна, а фабриката ,която произвежда продукта, да е на територията
на друг град и съответно разходите по производството да се правят на
територията на дуг град, различен от този, в който е седалището на фирмата.
Ако да, то колко точки би получила фирмата по критерий " Регионална
приоритетизация на проекти".
4. Ако кандидатстващата фирма от момента на създаването си до днес няма
извършена дейност, съответно няма и код по КИД 2008, то допустимо ли е
определяне на код преди кандидатстване по проекта.
5. Ако кандидатстващата фирма е с код по КИД 2008 С21 - " Производство
на лекарствени вечества и продукти", то необходимо ли е фирмата към
момента на кандидатстване да притежава лиценз от компетентните органи.

3. За да бъдат получени точки по критерий III. 3 „Регионална приоритизация на
проекти“ от критериите за техническа и финансова оценка (Приложение Ж),
предприятието-кандидат следва да е регистрирано (има седалище) и всички
заложени разходи в бюджета да се реализират на територията на съответната
група области.
4. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 6.
5. Условията за кандидатстване по процедурата не поставят изискване за
представяне на лиценз на етап кандидатстване.
Следва да имате предвид, че осигураването на съответствие с изискванията на
приложимото законодателство към съответната икономическа дейност и
спазването на неговите разпоредби е отговорност и задължение на кандидата.
Моля имайте предвид, че при неизпълнение на определени обстоятелства и
индикатори, ще бъдат налагани корекции на бенефициента и цялата или част от
получената безвъзмездна финансова помощ ще подлежи на възстановяване.

С уважение,

448.

13.08.2018 г.

Подател: Велислава Ташева
Ел. поща: v.tasheva@mail.bg
Здравейте, в отговор на мой въпрос зададен под номер 341, не получих
конкретен отговор и затова изпращам въпроса отново: Как следва да се
попълни бизнес плана лист „Прогнозна амортизация“ за активи от категория
4, които ще бъдат амортизирани с 50% в годината на изпълнение на
проекта? Какво следва да се посочи в колона 4 „данъчна амортизируема
стойност през годината на придобиване“ като стойност? Отговора от ваша
страна съдържа обяснения относно критерия за оценка ЕВITDA, а не

Кандидатите следва да се придържат към формуляра за кандидатстване и
съпътстващите го приложения, както и към указанията за тяхното попълване.
Моля, имайте предвид, че отчитането на разходите за амортизация ще бъде
извършвано на база реални счетоводни документи. Ако се установи
неизпълнение спрямо заложения в Бизнес плана показател, Управляващият орган
ще извърши преизчисление на индикатора „Прогнозна стойност на EBITDA“
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указание как коректно и вярно да се попълни бизнес плана. Въпроса ми се
отнася до техническото попълване на документа, а не до изпълнение или не
на някой от критериите за оценка.

съгласно стойностите на амортизациите, заложени в Бизнес плана, като
стойността на индикатора след преизчисляването ще бъде използвана като
основа за проследяване на изпълнението му.

Моля за отговор, който не препраща към предходни въпроси!

Допълнително, не могат да се дават разяснения, които съдържат становище
относно качеството на проектното предложение.

Подател: Красен Тодоров
Ел. поща: krasen_todorov@abv.bg
Здравейте!
Имам няколко въпроса относно отворената за кандидатстване процедура
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”, моля да ми
отговорите!

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 307, т. 5.
2. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 37, т.1, 44, т.1.2, 48 и 84, т.3.

1.Ако за ДМА е предвидено компютърни станции-2бр. и сървър-1бр. за
закупуване, може ли офертата да е една обща за компютърна техника, в
която са изброени изделията или трябва да да са две отделни оферти?
2.По проекта ще участват 5 лица - предприемачът, едно лице, което подлежи
на оценка и три лица,които не подлежат на оценка. За три лица, заети по
проекта е необходимо да се осигури устойчива заетост за да се получи
максимален брой точки по т. I. 6. от II. Критерии за техническа и финансова
оценка. Има ли значение за кои три лица заети по проекта ще се осигури
устойчива заетост след приключване на програмата-предприемачът, лицето,
което подлежи на оценка или може да са лицата, които не подлежат на
оценка?
Устойчивата заетост трябва да е осигурена само за 6 месеца след програмата
или за трите години след приключване на програмата?
Благодаря предварително за изчерпателните отговори!
Приятен ден!
Подател: Мария Стоянова
Ел. поща: freshravda@mail.bg
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450.

13.08.2018 г.

Здравейте,
имам няколко въпроса по програмата
1. Регистриран предприемач/фирма с местонахождение Кърджали, след
изпълнение на проекта примерно за 6 месеца, допустимо ли е да смени
адреса на управление и мястото на дейност в друг град - примерно София.
Може ли да бъде променено местонахождение на изпълнение Кърджали в
София, повреме на 3 годишният мониторинг?
2. При положение че кандидатстваме за закупуване на оборудване за
производство на филми (камера) и дейността в много случай се изпълнява
на територията на цялата страна, това допустимо ли е и как трябва да се
отбележи в формуляра за кандидатстване?
3. Ако периодът за изпълнение е 6 месеца и ДМА се закупят през първият
или вторият месец със собствени средства, при изискване на плащането, то
междинно ли ще се води ?
4. Моля да ми отговорите при полужение че Код на организацията по КИД
2008 е J59 пройзводство на филми и телевизионни предавания и по Код на
проекта по КИД 2008 е също - J59 пройзводство на филми и телевизионни
предавания, допустимо ли е в периода на мониторинг да въде добавен и друг
код на организацията по КИД 2008 без да бъде заличаван основния.
5. Предстои да наемам на тр. договор лице с трайни увреждания но чак на 3ят месец след подписване на административния договор. Ако периода на
проекта е 6 месеца, как ще се спази изискването то да е миниммул 6 месеца
за периода на проекта и 6 месеца след приключването на проекта(устойчива
заетост)
6. Съгласно условията по програмата, ДДС не е допустим разход, но така ли
е и ако фирмата не е регистрирана по ДДС?
- Ако се предвиди оборот в бизнес плана над 50 хил. лв, трябва ли да се
регистрира фирмата по ДДС още сега?
- Ако не - преди да се регистрира фирмата ДДС допустим разход ли ще е и
как трябва това да се предвиди във финансовата част?
7. Кога се обявят резултатите за класирани кандидати по процедура
Насърчаване на предприемачеството? Тъй като в формуляра има за
попълване има - 10. План за външно възлагане / Планирана дата на
обявяване, именно тук е объркването как да се предвиди тази дата?

1. Инвестицията по проекта следва да се поддържа в региона получател наймалко три години след изпълнението на инвестицията. Допълнително,
дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по
проекта следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който
получава помощта; да бъдат амортизируеми; да бъдат закупени при пазарни
условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите
на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни
стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена
помощта, за срок от минимум три години от окончателното плащане за МСП.

Благодаря ви предварително за отделеното време!

Неизпълнение на изискванията, посочени по-горе, ще доведе до възстановяване
на помощта.
2. Моля, запознайте се с отговора на въпрос № 165, т. 3.
3. Запитването Ви е неясно. В случай, че става въпрос за извършване на
междинни плащания по ДБФП, моля запознайте се с отговори на въпроси № 118,
т.18, 222, т.1 и 301, т.3.
Следва да имате предвид, че финален отчет за изпълнението на административен
договор за безъвзмедна финансова помощ се подава задължително до два месеца
след изтичане на периода на изпълнение. Всички други отчети подавани от
бенефициента с отчитане на определен напредък са междинни.
4. Съответствието с изискването по т. 6) от раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ на Условията за кандидатстване 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. При несъответствие на
кода на основна икономическа дейност с допустимите по процедурата сектори,
получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.
При спазване на горепосоченото изискване, посоченото в запитването Ви е
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допустимо.

Подател: Димитър Ламбов
Ел. поща: dtl321@gmail.com

Допълнително, моля, запознайте се с отговора на въпрос № 404.
5. В конкретния случай, посоченото изискване няма да бъде изпълнено.
6. По отношение на първата подточка от Вашето запитване, Условията за
кандидатстване не поставят такова изискване.
Моля, запознайте се и с отговори на въпроси № 50, т. 6, № 191, т. 6, № 208, т. 2.
7. Срокът за извършване на оценката на постъпилите проектни предложения по
всеки един от крайните срокове е до 3 месеца от издаването на заповедта за
назначаване на оценителната комисия (чл. 33, ал. 2 от ЗУСЕСИФ). Този срок
може да бъде удължен от Ръководителя на УО до 4 месеца. Редът за оценяване
на проектните предложения, етапите през които преминава оценителния процес,
както и процедурата за уведомяване на неуспелите и одобрените кандидати и
сключване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ са
подробно описани съответно в т. 21 и т. 27.1. от Условията за кандидатстване.

451.

13.08.2018 г.

Здравейте,

1. Моля, запознайте се с отговора на въпрос № 24, т. 3.

Във връзка с процедура по подбор на проекти "Насърчаване на
предприемачеството" имам следните въпроси:

2. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 37, т.1, 44, т.1.2, 48 и 84, т.3.

1.Конфликт на интереси ли е, ако предприемачът е собственик на фирмата и
назначи лице по права линия за управител на фирмата като управителят
назначи предприемачът на трудов договор?
Конфликт на интереси ли е, ако управителят назначи още едно лице по
права линия, което ще е част от екипа, подлежащ на оценка?

4. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят изискване
предприемачът задължително да има професионален опит. В случай че
предприемачът няма професионален опит, кандидатът няма да получи точки по
критерий 2 „Професионален опит на предприемача в областта на
предприемаческата идея“ от раздел II „Опит и образование на предприемача и
на екипа на кандидата“ съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за
оценка на проектни предложения“.

2.Предвижда ли се устойчива заетост и за предприемъчт и за какъв срок
трябва да се осигури такава заетост? Може ли лице с предвидена устойчива
заетост да започне работа няколко месеца след старта на проекта и такова
лице трябва ли да е част от екипа?
3.Когато предприемачът е част от екипа, той оценява ли се заедно с екипа по

3. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 372, т.1.

5. Предвид факта, че наемането на персонал, ангажиран със задачи като
сключване на договори с доставчици и клиенти, сключване на сделки, защита на
потребителите, гаранционна отговорност, рекламации и т.н., е обичайна
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образование и опит?

практика за всяка компания, независимо от това каква е областта на
предприемаческата идея, разходите за възнаграждения на подобен персонал,
вкл. юрисконсулт, са недопустими по настоящата процедура. В този смисъл,
юридическият стаж на съответното лице няма да бъде взет предвид при
извършване на оценката на проектното предложение.

4.Предприемъчт може ли да няма професионален опит?
5.За опит в предприемаческата идея счита ли се юридическия стаж,
удостоверен надлежно, тъй като дейностите които ще се развиват по
проекта: сключване на договори с доставчици и клиенти, както и
функционирането на електронния магазин, който предвиждаме изискват
познания по сключване на сделки, защита на потребителите, гаранционна
отговорност, рекламации и други, които са в кръга на познанията на юрист и
са необхосими за извършване на дейностите по проекта? Отделно допустима
ли е длъжност юрисконсулт по проекта?
6.Допустими длъжности ли са мениджър електронен магазин, мениджър
производство, продавач-консултант, тъй като проекта предвижда и
реализация на произведените продукти?
7. Тъй като трудно се предвиждат необходимите платове, конци и други,
които са необходими за производството на дрехи и съответно тези
материали са зависими от сезона, модата, продажбите, следва ли да се
приложи оферта от доставчик за тези стоки за срока на проекта, за да се
предвиди бюджет по проекта?
8. За разходите за наем следва ли да се представи оферта?
9. Има ли ограничение по отношение на предназначението на личното
финансиране и може ли да се закупи автомобил за стоките, магазин или
производтвено помещение?
10.Трудовите възнаграждения, които се заплащат по проекта, предвидени ли
са и за персонала, който не е обект на оценка?
11. Върху отпуснатото финансиране дължи ли се данък и в какъв процент?

6. Следва да имате предвид, че е по преценка на кандидатите на каква
длъжност/позиция да бъде назначен квалифицирания персонал, в зависимост от
спецификата на проектното предложение и планираната за реализиране
предприемаческа идея, както и при спазване на изискванията приложими към
разходите за възнаграждения. В случай че предприемаческата идея се отнася до
развитието на производствена дейност в допустим по процедурата код, то
длъжността „мениджър производство” би се считала за допустима.
7. и 8. Изискването за представяне на оферта от производител или първи
доставчик за всяка отделна инвестиция е приложимо само за предвидените
разходи за закупуване на ДМА и ДНА.
9. В случай, че под „лично финансиране“ визирате собственото финансиране на
разходите по проекта, моля, запознайте се с отговора на въпрос № 82, т. 2.
Недопустими за финансиране са разходи за закупуване на транспортни средства,
земя и сгради.
10. Разходите за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка
на работодателя) по настоящата процедура са допустими за квалифициран
персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи
(продукти – стоки и/или услуги). Този персонал може да бъде квалифициран
персонал, който е обект на оценка и квалифициран персонал, който не е обект на
оценка.
11. При третиране на отпуснатото финансиране за счетоводни и данъчни цели
следва да спазват разпоредбите на приложимите счетоводни стандарти и ЗКПО.

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

№

452.

Дата на
получаване

13.08.2018 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
Подател: Нора Петкова
Ел. поща: norapetk@abv.bg
Уважаеми господине/ Уважаема госпожо,
Във връзка с обявената процедура "Насърчаване на предприемачеството"
бих искал да Ви попитам дали моят проект отговаря на изискванията и към
кой сектор/ оперативна програма трябва да кандидатствам. Моят съдружник
и
аз
имаме
регистрирана
фирма
"СпийкиЕйБиСи"
ООД
( https://www.speakyabc.com ), която е първата българска онлайн платформа
за преподаване на английски език на ученици от Япония, а в бъдеще и от
Китай. Нашите ученици ще са от държави, които са извън Европейския
Съюз, но при наемането на учителите ще даваме възможност за постоянна и
почасова работа не само на граждани на Република България (ученици,
студенти, учители, пенсионирани учители и т.н.), но и на граждани на други
държави от Европейския Съюз.

Разяснения от УО

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.

С уважение,
Подател: Диан Господинов
Ел. поща: dian.gospodinov@speakyabc.com
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