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

Дата на разясненията от УО: 18 септември 2018 г.
514.

08.09.2018 г.

Във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024
"Насърчаване на предприемачеството", моля за вашите разяснения по
следните въпроси:
1. Моля за Вашите разяснения относно всички критерии, на които следва да
отговарят разходите в бюджета, за да съответстват на използвания в
Критериите и методологията за оценка на проектни предложения израз:
"всички заложени разходи в бюджета да се реализират на територията на
съответната група области".

1. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 123, т. 2 и № 407, т. 2.1.
2. За да бъдат допустими, разходите за възнаграждения на квалифициран
персонал следва да бъдат извършени въз основа единствено на сключен трудов
договор.
Допълнително, моля, запознайте се с отговори на въпроси № 62 и № 279, т. 2.
3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 2, т. 1.

2. Попада ли в обхвата на "лица, различни от предприемача" ("членове на
екипа на кандидата") лице "търговски представител" по смисъла на чл. 32
от Търговския закон, който осъществява своите функции въз основа на
специфичен договор за търговско представителство?
3. Предвид Критериите за техническа и финансова оценка, II. Оит и
образование на предприемача и на екипа на кандидата, 3. Образователноквалификационно ниво на екипа на кандидата и 4. Професионален опит на
екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея, моля да
потвърдите нашето разбиране, че за получаване на оценка по тези критерии
е достатъчно наличието на поне едно лице от категорията "лица, различни
от предприемача" ("членове на екипа на кандидата").
Благодаря

515.

08.09.2018 г.

Подател: А. Радкова
Ел. поща: lingvodidactika@gateway.bg
Здравейте уважаеми Дами и Господа,
моля
за
детайлно
разяснение
на
текста
"Устойчиво
развитие/равнопоставеност и недопускане на дискриминация"
Моля за пример, за да разбера ясно какво се има предвид, защото смятам, че
тук се говори за нещо конкретно по което има установен стандарт за
отговор.

В рамките на т. 11 от Формуляра за кандидатстване, поле „Устойчиво
развитие/равнопоставеност и недопускане на дискриминация“, кандидатите
следва да опишат как проектът или определение дейности/резултати от него
допринасят за постигане на: устойчиво развитие (опазване на околната среда,
повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от
изменение на климата и приспособяване към тях), равнопоставеност и
недопускане на дискриминация (насърчаване на равните възможности за всички,
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С уважение:

516.

09.09.2018 г.

Подател: М. Анчева
Ел. поща: miroslava_aneva@abv.bg
Здравейте,

Разяснения от УО
включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането
на принципа на недискриминация).

Въпроси относно кандидатстване по Процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“:

За всеки един член на екипа, вкл. и за предприемача, в т. 9 „Екип“ от Формуляра
за кандидатстване следва да се посочи позицията, която ще заема по проекта,
напр. технолог, проектант, химик и т.н, в зависимост от естеството и спецификата
на предприемаческата идея.

Във Формуляра за кандидатстване т. 9.Екип, относно предприемачът, който
ще работи по проекта в колонката „Позиция по проекта“ задължително ли е
да се посочва някаква друга специфична длъжност или може да се посочи
само „предприемач“?

По отношение на оферта за ДМА/ДНА, която е на чужд език, следва да бъде
представен превод на български език, като Условията за кандидатстване по
настоящата процедура не поставят изискване преводът да бъде от заклет
преводач/легализиран

В случай че офертата за ДМА/ДНА е на друг език трябва ли да бъде
приложен превод на български език? Ако отговорът е „да“, преводът
трябва ли да бъде официален /легализиран/ от преводаческа фирма, или
може да бъде извършен от член на екипа на кандидата, който притежава
съответната квалификация?
Поздрави

517.

09.09.2018 г.

Подател: Петър Караниколов
Ел. поща: angort2008@yahoo.com
Във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024
"Насърчаване на предприемачеството", моля за вашите разяснения и
отговори по следните въпроси:

1 - 5. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 123, т. 2 и № 407, т. 2.1.

1. Отговарят ли на изискването от Критериите и методологията за оценка на
проектни предложения – II. Критерии за техническа и финансова оценка,
III. Приоритизация на проекти, т. 3. Регионална приоритизация на проекти
"всички заложени разходи в бюджета да се реализират на територията" на
съответната област или група области, разходите, направени от сметката на
предприятие, регистрирано (имащо седалище) на територията на област за

7. и 8. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 79, № 108 и № 301, т. 4.

6. Оценката на професионалния опит на предприемача и на екипа на кандидата в
областта на предприемаческата идея се извършва на базата на доказателствените
документи, съгласно т. 25 от Условията за кандидатстване и информацията,
представена в т. 9 „Екип“ от Формуляр за кандидатстване.

9. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 501, т. 2.
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регионална приоритизация на проекти (напр. Видин) по сметка на
доставчик от град София за извършени услуги и/или доставки, напр. за
доставка на материали, консумативи и/или за придобиване на машини,
съоръжения и др. п.?

10. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 221, т. 13 и № 352, т. 7.
11. Разбирането Ви е коректно.
12. Разбирането Ви е коректно.

2. Отговарят ли на изискването "всички заложени разходи в бюджета да се
реализират на територията" на съответната област или група области,
разходите, направени от сметката на предприятие, регистрирано (имащо
седалище) на територията на област за регионална приоритизация на
проекти (напр. Видин) по банкова сметка на служител от квалифицирания
персонал, която е в банка извън посочените области?
3. Отговарят ли на изискването "всички заложени разходи в бюджета да се
реализират на територията" на съответната област или група области,
разходите, направени от сметката на предприятие, регистрирано (имащо
седалище) на територията на област за регионална приоритизация на
проекти (напр. Видин) по сметка на служител от квалифицирания персонал,
който изпълнява своите функции въз основа на трудов договор, сключен по
реда на Кодекса на труда – чл. 61, във връзка с разпоредбите на Раздел VIIIа
Допълнителни условия за извършване на надомна работа, респективно
Раздел VIIIб Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние
на Глава пета Възникване и изменение на трудовото правоотношение от
Кодекса на труда?
4. С оглед изискването "всички заложени разходи в бюджета да се
реализират на територията" на съответната област или група области,
следва ли в т. 10 План за външно възлагане, респ. при подготовката на
съответните спецификации да бъде предвидено изискване, съответния
доставчик да има регистрация в област, попадаща в съответната група
области, определени за регионална приоритизация на проекти.
5. Моля да потвърдите, че при преценката дали "всички заложени разходи в
бюджета да се реализират на територията" на съответната област или група
области, ще се прилагат еднакви критерии.
6. Моля да потвърдите, че оценката за професионален опит се извършва въз
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основа на опита на членовете на екипа на кандидата, съобразно техните
специфични функции при реализацията на предприемаческата идея.
7. Моля да поясните, следва ли "предприемачът" задължително да участва в
изпълнението на проекта?
8. Моля да поясните, следва ли "предприемачът" да бъде описан в т. 9
Екип?
9. "Предприемачът" част ли е от "квалифицирания персонал"? Ако, ДА, ще
бъде ли оценяван И като член на "квалифицирания персонал"?
10. Моля да поясните, как при описанието в т. 9 Екип следва да се
разграничават двете категории персонал: I. Квалифициран персонал, който
е обект на оценка и II. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка?
Т.е. следва ли за всеки член на екипа, описан в т.9 Екип да бъде пояснено в
коя категория персонал попада?
11. Моля да потвърдите, че в Условията за кандидатстване по процедура на
подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 няма възрастови ограничения за
лицата, различни от предприемача – в категориите екипа на кандидата и
допълнителен квалифициран персонал,
12. Моля да потвърдите, че в Условията за кандидатстване по процедура на
подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 няма минимално изискване за
периода, през който следва да бъдат ангажирани лицата от допълнителния
квалифициран персонал (т.14.2, II. Квалифициран персонал, който не е
обект на оценка от Условията за кандидатстване).
Благодаря за вашите отговори

518.

09.09.2018 г.

Подател: Т.Трифонова
Ел. поща: gaiaart.sf@gmail.com
1. По показател "2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата
идея" се оценява по критерий "2.2. Кандидатът е наел (преди подаване на
проектното предложение) или предстои да наеме (по време на изпълнение

1.Съгласно даденото определение 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
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на проекта) лице/лица с трайни увреждания", предвид текста под линия
"Бенефициентът се задължава да запази неговата/тяхната заетост (работни
места) на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6
месеца в рамките на изпълнение на проекта и за период от 6 месеца след
приключване на проекта", моля да поясните към коя от допустимите
категории персонал може или следва да бъдат отнесени тези
служители/работници?

(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, т.е. по преценка на кандидата устойчива заетост може да бъде
осигурена за всяко едно от лицата, които са част от екипа.

2. Приема ли се за изпълнено условието по критерий "2.2. Кандидатът е
наел (преди подаване на проектното предложение) или предстои да наеме
(по време на изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания", ако е
наето или предстои да бъде наето лице/лица с трайни увреждания,
което/които към момента на кандидатстване, респ. на наемане е/са в
пенсионна възраст?
3. Моля да потвърдите, че за "Разходите за участие в събития в страната и
чужбина (семинари, конференции, изложения)" се приема, че се реализират
на територията на съответната област/и (според Регионалната
приоритизация на проектите), в която е регистрирано предприятието
кандидат, независимо от мястото на провеждане на съответното събитие.
4. С оглед спецификата на предприемаческата идея, която съответства на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация, е налице
изискване за 24/7/365 обслужване на потенциалните клиенти, висока степен
на сигурност и гарантирана скорост на техническото оборудване, в този
смисъл, допустимо ли е дълготрайни материални и/или нематериални
активи, придобити със средства от проекта да бъдат обект на колокация в
помещения на специализиран доставчик на услуги с такива характеристики,
който:
4.1. е на територията на област/и за регионална приоритизация на проекти?
4.2. не е на територията на област/и за регионална приоритизация на
проекти?
Моля да имате предвид, спецификата на пазара на колокационни услуги,
както и че в редица райони на страната няма такива доставчици.
5. Предвид спецификата на предприемаческата идея е необходимо

2. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
ограничение за наемането на пенсионер като част от екипа на кандидата, при
спазване на трудовото законодателство и на всички условия и изисквания,
приложими към разходите за възнаграждения съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата, както и за осигуряване на устойчива заетост за
това лице.
3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 136.
4. 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 период от три години от окончателното плащане за МСП.
В случаите, когато спецификата на дейността на кандидата налага съхраняването
на активите извън територията на предприятието, в рамите на специални
помещения, изискването активите да бъдат използвани единствено в стопанския
обект, който получава помощта, се отнася и до обекта/ите, където се намират тези
специални помещения. Тази особеност следва да е ясно описана във Формуляра
за кандидатстване.
При спазване на посочените изисквания, позиционирането на закупените в
рамките на проекта активи в обекти за колокация е допустимо. Допълнително,
във връзка с мониторинга на проектите ще бъдат осъществявани проверки на
място, като бенефициентът е длъжен да осигури достъп до мястото/местата,
където се осъществява проектът и където са позиционирани активите.
Обръщаме внимание, че по процедурата не са допустими самите разходи за
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включване на член на квалифицирания персонал на лице, притежаващо
юридическа правоспособност (дейността не е свързана с юридически
услуги от общ характер). Същевременно, за юристи, практикуващи и
адвокатска професия в чл. 5, ал. 2, т. 3 от Закона за адвокатурата е въведено
ограничение да "работи по трудово правоотношение, освен ако заема
академична длъжност по правни науки във висше училище или научна
организация". Моля за разяснение под каква форма можем да включим като
член на квалифицирания персонал експерт, който е действащ адвокат?

колокация и кандидатът следва да ги заплати за собствена сметка.

6. Моля да потвърдите, че за разходи, планирани по пера: 4/ Разходи за
материали и консумативи, 5/ Разходи за наем на работни помещения, 6/
Разходи за външни услуги и 7/ Разходи за участие в събития в страната и
чужбина не следва да бъдат представяни оферти.
Поздрави!
Подател: С. Вучева
Ел. поща: office@gateway.bg

Предвид изложеното по-горе и в случай че планирате да позиционирате
закупените в рамките на проекта активи в обекти за колокация, следва да имате
предвид критерий III. 3 „Регионална приоритизация на проекти“ от критериите за
техническа и финансова оценка (Приложение Ж). За да бъдат получени точки по
този критерий, предприятието-кандидат следва да е регистрирано (има седалище)
и всички заложени разходи в бюджета да се реализират на територията на
съответната група области.
Допълнително, моля, запознайте се с отговор на въпрос № 407, т. 2.1.
5. За да бъдат допустими, разходите за възнаграждения на квалифициран
персонал следва да бъдат извършени въз основа единствено на сключен трудов
договор, като спазването на разпоредбите на трудовото законодателство е
отговорност на кандидата.
Допълнително, моля, запознайте се с отговор на въпрос № 451, т. 5.
6. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 460.

519.

09.09.2018 г.

Уважаеми Господине/жо,
Бих искал да задам два въпроса отностно изясняване на обстоятелства по
процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството„.
1) Кои са изискванията или характеристиките, които трябва да се съдържат
в ценовата оферта за ДМА и ДНА от производител или първи доставчик?
Тъй
като в Приложение Ж, е описано, че ако ценовата оферта не се предостави
съгласно изискванията съответният разход за ДМА или ДНА се премахва.
Искам да разбера кои са изискванията за ценовите оферти подадени от
производител или първи доставчик? Има ли образец-ценова оферта, по
която те трябва да се дават? Моля за изаснения.

1. Моля, запознайте се отговори на въпрос № 205, т.1, № 244, т. 4.1, 307, т. 5 и
№396.
2. В случаите, когато кандидатът на етап кандидатстване попада в хипотезата на
т. 12.2 от Указания на Министерството на финансите ДНФ №3/23.12.2016 г., а
именно: е регистриран по ЗДДС на основание чл. 97а, чл. 99 или чл. 100, ал. 2,
той определя ДДС като невъзстановим, т.е допустим разход за финансиране и в
т.1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатсване, в поле „ДДС е допустим
разход по проекта“, може да се отбележи „Да“. При промяна на обстоятелствата
по време на изпълнение на проекта, ДДС ще се яви като „възстановим“,
съответно недопустим разход, считано от датата на пререгистрация по ЗДДС.
В допълнение, моля, запознайте се и с отговори на въпрос № 118, т.1, № 191, т. 6,
№ 208, т.2, № 306, т. 3, № 375, т. 4 и № 397, т. 4.

2) Ако фирмата-кандидат, която ще представи проектното предложение не е
регистрирано по ЗДДС към датана на кандидатсване!Но има оферти от
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фирми, които са регистрирани търговци в страни от ЕС. При доставка на
ДМА от тези фирми в България фирмата кандидат трябва да плаща ДДС. В
този случай преди доставката фирмата трябва да се регистрира по ЗДДС за
вътрешнообщностно придобиване на ДМА по чл.99 от ЗДДС. Или когато
фирмата-кандидат има оферта от фирма регистрирана по ЗДДС в страната и
преди доставка се регистрира по ЗДДС по чл/ 97а от ЗДДС. Или пък след
като проектното предложение се одобри поради факта, че ще има доставки
на ДМА с ДДС фирмата-кандидат се регистрира по собсвен избор
(желание) съгласно чл. 100 от ЗДДС . Във всички тези случай по указания
на Министерството на финансите ДНФ №3/23.12.2016 дали разходите за
ДДС за допустими разходи по проекта? Тези разходи по ДДС ще се
третират ли като невъзстановим данък върху добавената стойност т.е. ще се
премат ли като допустими разходи за финансиране по оперативната
програма? Ако се приемат като допустими в този случай в Формата за
Кандидатсване под т.1 в графа ДДС е допустим разход по проекта е
необходимо да се отбележи кое (да/не)?
С уважение,

520.

09.09.2018 г.

Подател: Антон Симеонов
Ел. поща: info@simbergs.com
1. Теоретично коя е ще бъде най-ранната и коя най-късната дати на която
ще може да бъде сключен договор за БФП с УО (след одобрение на проект)
по настоящата процедура ?
1.1 Кога най-рано и кога най-късно би могло да се пристъпи към стартиране
изпълнението на проект одобрен по настоящата процедура ?
2. По реализацията на предприемаческата ни идея е необходимо
закупуването на платове в около 50 (петдесет) различни (уникални) десена.
Въпроси:
2.1. Могат ли да бъдат закупувани всяка седмица или примерно веднъж в
месеца {На колко пъти (за срока на проекта) можем да извършим покупка
на споменатите материали (платове)} ?
2.2 При всяка покупка ли трябва да обявяваме процедура/представяме
оферти за избор на доставчик ?
2.3 Ще имаме ли възможност да закупуваме въпросните платове от

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 494, т. 2.
2.1. Посоченото от Вас е в зависимост от спецификата на сключения договор за
доставка с избрания изпълнител и съдържащите се в него клаузи за начин/период
на извършване на доставките и плащанията.
2.2 и 2.3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 316, т. 4.
2.4 и 2.5. Следва да имате предвид, че е изцяло по преценка на кандидата доколко
подробна да бъде информацията, която се представя в т. 7 и т. 10 от Формуляра за
кандидатстване.
Допълнително, моля, запознайте се с отговор на въпрос № 494, т. 5.
3. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 178, т. 1 и 2 и № 355, т.4.1 и т. 6.
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различни доставчици, тъй като споменатите около 50 десена не могат да
бъдат подсигурен само от един доставчик ?
2.4 В т.10 от ФК на колко реда да опишем "Избор на доставчик за платове"
спрямо нуждите ни от около 50 различни десена ?
2.5 В т. 7 от ФК да описваме ли дължината на всеки от петдесетте десена,
който планираме да закупим, цената на метър и броя на доставките?

4. На етап кандидатстване не следва да се представя оферта по отношение на
разходите за участие в изложения.

3. За реализацията на предприемаческата идея имаме нужда от закупуване
на съоръжения, чиято стойност е под 700 лв с ДДС за всеки вид. Ще бъдат
ли признати ако са вписани в бюджетния ред Материали ?
Те са:

Допълнително, моля, запознайте се с отговор на въпрос № 316, т. 4.
4.1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 267, т. 2.
4.2. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 494, т. 5.

- Оверлог
- Гладачна маса
- Ютия
- Кроячна маса
- Шкафове/рафтове за съхранение на материалите (платове).
4. Изложения на които планираме да участваме имат по един организатор.
На ниво изпълнение как се процедира при положение че офертата ще е само
една ?
4.1 Описва ли се въпросния разход в т 10 в ФК ?
4.2 Описват ли се в т. 7 от ФК?
Благодаря,

521.

10.09.2018 г.

Подател: Теодор Кръстев
Ел. поща: tedi80zzz@gmail.com
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 502.

Искам да попитам допустима дейности ли е подводната фотография по
процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството" и
допустима ли е за финансиране, ако дейността се извършва в гр. Свети
Власт, община Несебър.

В допълнение обръщаме внимание, че във връзка с демаркацията между
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), недопустими по
настоящата процедура и в рамките на ОПИК като цяло са предприятия, които
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изпълняват едновременно/кумулативно следните три условия:

С уважение,
Подател: Диана Николова
Ел. поща: dn1950@abv.bg

- 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.
Горепосочените предприятия са изключени от подкрепа по ОПИК, тъй като
същите подлежат на подкрепа по ПРСР.
Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България (в
който попада и община Несебър) е даден в Приложение И към Условията за
кандидатстване.

522.

523.

10.09.2018 г

10.09.2018 г

Здравейте,
бих искала да задам следния въпрос по процедурата:
В случай на вече подадено проектно предложение и установена техническа
грешка, след подаването, в разписване на периода на заетост на член на
екипа в т. Бюджет и т. 9 Екип, допустимо ли е пре-входиране на проектното
предложение от кандидата ?
Благодаря !
Подател: Любена Димитрова
Ел. поща: lubenageorgieva@gmail.com
Здрвавейте,
Пиша Ви , за да Ви задам няколко въпроса относно Кандидатът и неговите
диплома и трудова книжка.
1. Кандидадът в случая е пенсиониран главен асистент в Биологическия
факултет на СУ.
Дипломата й е издадена през 1965 от СУ и в нея не е упомената
академичната степен. Също така, фамилията на Кандидатът е различна от
тази на личната карта, в следствие на сключен брак.

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 498.

1 и 2. По отношение на дипломите за висше образование, издадени от висшите
училища до влизането в сила на Закона за висшето образование моля да се
запознаете с отговори на въпроси № 133 и 225.
По отношение на обстоятелството за промяната на фамилното име на кандидата,
в следствие на сключване на брак, същото следва да бъде посочено във
Формуляра за кандидатстване, като не е необходимо представянето на
Удостоверение за идентичност на имената на етап кандидатстване, както и
допълнителна заверка на трудовата книжка и дипломата за висше образование.
Моля, имайте предвид, че в Декларацията, че кандидатът е запознат с условията
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Конкретният случай счита ли се Кандидатът да има академична степен
Магистър ?,

за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б) кандидатите
декларират, че са запознати с подаденото проектно предложение и че
информацията, съдържащата се в него, е вярна и носят наказателната отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Нужни ли са допълнителни заверки, за да се докаже, ако е необходимо, че
дипломата е на Кандидадът?
2. В трудовата книжка на кандидата,издадена през 1966, както и в
дипломата, никъде не е упоменато ЕГН или номер на паспорт.
Нужна ли е допълнителна заверка от работното място, за да се докаже че
трудовата книжка и дипломата са на Кандидатът ?
Благодаря предварително

524.

10.09.2018 г

Подател: Мартин Димитров
Ел. поща: dimitrovmartin00@gmail.com
Уважаеми дами и господа,

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 495.

Моля за разяснение относно следното:
При залагане на по-високи стойности на индикатори „прогнозна стойност
на нетните приходи от продажби“ и „прогнозна стойност на EBITDA“ от
посочените в методиката за оценка за получаване на максимални точки по
двата индикатора – съответно приходи от продажби > 50% от размера на
БФП и стойност на EBITDA > 15% от размера на БФП, при проследяване на
постигане на индикаторите, постигнатите стойности ще се приравняват ли
на приходи в размер > 50% от размера на БФП и стойност на EBITDA >
15% от размера на БФП или за изпълнение ще се счита постигане на
посочените във формуляра стойности?
Пример: съгласно бизнесплана и предвидените приходи и разходи се
залагат във формуляра за кандидатстване като индикатори приходи от
продажби на стойности 100 % от размера на БФП и стойност на EBITDA 20
% от размера на БФП. В мониторинговия период на индикаторите се
постигат нетни приходи от продажби в размер на 55 % от размера на БФП и
стойност на EBITDA 16 % от размера на БФП. Ще се счита ли това за
изпълнение на предвидените индикатори или не и ще бъде повод за
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налагане на финансова корекция?

525.

10.09.2018 г

Подател: Иконом Икономов
Ел. поща: econo@abv.bg
Здравейте !
Името ми е Денислав Бавкатев, на двадесет и четири години, от град Девин.
По професия компютърен инженер.
Преди няколко дни бях запознат за приема по проекта който тече, в
момента при вас по програма "Насърчаване на предприемачеството".
Имам няколко въпроса на които не мога да намеря отговор.
Има ли възрастова граница за кандидатстване ?
Трябва ли да имам вече създаден бизнес или ще имам възможността, да
бъда финансиран като млад предприемач в размер от "50 до 200" хиляди
лева, за да започна изцяло от нулата ?
Напълно безвъзмездно ли е финансирането или ще има и процент
съмоучастие ?
В какви сфери трябва да бъде идеята ? Моята лично е туризъм, тъй като
района в който живея е най - благоприятен за това.
До кога е срока за прием ?
Къде трябва да внеса проекта ?
В случай че имате друга полезна информация ще се радвам да ме
информирате.
Подател: Денислав Банкатев
Ел. поща: bankatevv@gmail.com

1. Моля, запознайте се отговор на въпрос № 517, т. 11.
2. Допустими по настоящата процедура са кандидати, които са регистрирани след
31.12.2016 г., вкл. дружества регистрирани след датата на обявяване на
процедурата (20.06.2018 г.). Следва да имате предвид, че за да могат да участват
по процедурата, кандидатите трябва да са регистрирани към датата на
кандидатстване (датата на подаване на проектното предложение в ИСУН2020).
По процедурата не е налице изискване предприятието да е осъществявало
дейност в периода от своето създаване до започване на дейностите по проекта.
3. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по
процедурата е 80 %, т.е. останалите 20 % от проекта трябва да бъде съфинансиран
чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници,
които средства изключват всякаква публична подкрепа. Посоченото ще бъде
проверявано въз основа на представената Декларация за минимални помощи
(Приложение Г). Условията за кандидатстване не поставят изискване за
доказване на средствата, представляващи собствено участие на етап
кандидатстване. Отговорност и задължение на бенефициентите е да осигурят
необходимите средства по време на изпълнение на проектите.
4. Моля да се запознаете с Условията за кандидатстване по процедурата, където в
т. 6 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ са посочени
допустимите по процедурата сектори (съгласно КИД-2008), които са разделени
на две основни групи: сектори от Националната стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия 2014-2020 г., изведени като приоритетни за
създаване и развитие на нови предприятия и сектори, свързани с преодоляване на
европейски и регионални предизвикателства.
5. Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения в
зависимост от това, в която от горепосочените две групи сектори попада
предприятието-кандидат.
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Разяснения от УО
Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на
08.10.2018 г., а вторият краен срок за подаване на проектни предложения - 16:30
часа на 10.12.2018 г.
6. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва
изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за
кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с
използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула
„Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Препоръчваме Ви да се запознаете с Условията за кандидатстване и всички
приложения, които са част от пакета документи по процедурата
http://www.opic.bg/procedure/bg16rfop002-2024-nasrchavane-napredpriemachestvoto.

526.

10.09.2018 г

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената процедура за прием на проекти BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“ и публикувани за прием документи
моля за разяснение на следния въпрос:
Подготвяме проект в Тематична област на ИСИС "Информатика и ИКТ уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за
създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти".
За да функционират уеб приложенията е необходимо да бъдат поставени на
"Уеб Хостинг Сървър". Разходът за хостинг е необходим дигитален
консуматив тип услуга, който е свързан с пряката работа по създаването на
уеб приложението и е необходим за функционирането му. Разработването
на приложението ще се извърши на предоставените Уеб Хостинг Сървъри и
ще допринесе за реализирането на предприемаческата идея.
Може ли да включим разхода за хостинг към допустимите разходи от т. 4/
Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара
на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.
Моля да ми потвърдите, че писмото е получено и кога мога да очаквам
отговор.

Посоченият от Вас разход не може да бъде включен към т. 14.2. от Условията за
кандидатстване, подточка 4) Разходи за материали и консумативи, необходими за
реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги),
както и към нито една друга от допустимите категории разходи по процедурата.
Допълнително, моля да се запознаете с отговор на въпрос № 178, т. 1 и 2.
Процедурата по задаване на въпроси и искане на разяснения е описана в т. 25 от
Условията за кандидатстване. Отговорите на поставените въпроси се публикуват
в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди
изтичането на срока за кандидатстване на интернет страницата на Управляващия
орган - www.opic.bg, в ИСУН 2020 (www.eumis2020.government.bg), както и на
Единния информационен портал (www.eufunds.bg).
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С Уважение,

527.

10.09.2018 г

Подател: Даниел Христов
Ел. поща: daniel@freecallinc.com
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“ имам следния въпрос:
Допустимо ли е предприемачът да бъде пенсионер, като уточнявам, че няма
навършени 64 години?
С уважение,
Подател: Славчо Топалов
Ел. поща: office@cdbs.eu

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 295 и № 517, т. 11.
В допълнение, за да е изпълнен критерий 2.“Приоритизация на проекти на лица
до 29 г. и лица над 50 г.“ от раздел III. Приоритизация на проекти на Критериите
и методологията за оценка на проектните предложения (Приложение Ж),
изискванията за възраст „предприемачът да е лице до 29 г. (ненавършени) или
лице между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени)“, следва да бъдат спазени
към датата на кандидатстване.
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