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Дата на разясненията от УО: 03 август 2018 г.
244.

24.07.2018 г.

Здравейте,
Имам следните въпроси по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване
на предприемачеството“ :
1. Допустим по процедура Насърчаване не предприемачеството е КИД С13. Фирмата ни фигурира в Търговски регистър с КИД - 13,99. В този
смисъл как е коректно да впишем във ФК в т.2 - Данни на кандидата, поле:
" Код на организацията по КИД 2008" и поле " Код на проекта по КИД
2008"
2. В Условията за кандидатстване е записано в т. 24 буква М/ , цитирам:
" Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите
счетоводни стандарти - прикачена в ИСУН 2020 "
- Може ли линк към "прикачената в ИСУН 2020" , счетоводна политика ?
- Бихте ли разяснили текста в т. 24, буква м/ ?
3. Допустимо ли е свързано лице с предприемача да отдава под наем
работно помещение - ателие на предприятието-кандидат ?
4.
Моля за допълнителна информация относно офертите от
Производител/Първи Доставчик (П/ПД) за:
4.1. ДМА по проекта ни са осем броя. За всяка/о различна/о по вид
машина/устройство в отделна офера ли трябва да е подадена към П/ПД и
представена от съответния П/ПД ? Може ли характеристики на 7+1
(повтаряща се като вид и характ. машини) ДМА да бъдат подадени в един
имеил към Първи доставчик и да бъдат приети като една оферта ?
4.2. Минимум до колко на брой Производители/Първи доставчици трябва
да бъдат спуснати характеристики за изборна на ДМА / ДНА. ?
4.3 Всички получени оферти за ДНА/ДНА ли трябва да качим във ФК или
само избраните от нас ?
5. Допустимо ли е на етап изпълнение на проекта разходите за наем и
режийните разходи да са на по-ниска или по-висока стойност от

1. Както е посочено в Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване
(Приложение У), в поле „Код на организацията по КИД 2008 следва да
попълните четирицифрения код на основна икономическа дейност на
предприятието кандидат по Класификация на икономическите дейности (КИД 2008).
Следва да имате предвид, че отговорност на кандидатите е правилното
определяне на кода на основна икономическа дейност. С оглед постигане на
коректност при попълване на информацията, е препоръчително кандидатите да
се обърнат към НСИ за проверка на данните. За допълнителна информация,
кандидатите могат да се запознаят с Методологията за определяне на код на
основна икономическа дейност по КИД-2008 и методологичните бележки по
Класификация на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение Й).
Допълнително, за удостоверяване на изискването посоченият код да съответства
на допустимите по процедурата и изрично посочени в т. 11.1 от Условията за
кандидатстване сектори, Оценителната комисия ще извършва служебна проверка
въз основа на данни, предоставени от НСИ. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на
данни от НСИ (Приложение М). В случай че след проверката се установи, че
съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата
за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля. В случай че след
проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна
икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е допустим, но е попълнен
погрешно във Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще
извършва служебна корекция във Формуляра за кандидатстване. В случай че
след проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна
икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната информация за
2017 г. или кандидатът не е осъществявал дейност през 2017 г. или кандидатът е
регистриран през 2018 г., съответствието с изискването по т. 6) ще бъде
проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от
Формуляра за кандидатстване.
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първоначално описаните стойности при кандидатстване ? И съответно как
се процедира с разликата ?

Съответствието с горе посоченото изискване 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.

6. ДНА които се отнасят към Патентното ведомство следва ли и за тях да
бъдат представяни оферти от производител/първи доставчик?
Ако отговора е "да" - ще ви помоля подробно да разясните кой са
производителите, кои са първите доставчици, характеристики и т.н.
7. Хипотетично: Ако бъде наето лице за 6 мес. (от общо 18) на 4ч., като
работи 3+3 мес.( примерно м/у 4-тия и 7-мия и след това от 15-тия до 18тия включително ) + още 6 месеца след приключване на проекта, това
покрива ли критерия на УО за устойчива заетост ?
Благодаря.
Подател: Теодор Кръстев
Ел. поща: tedi80zzz@gmail.com

В поле "Код на проекта по КИД 2008" следва да попълните четирицифрения код
на дейността, за която кандидатствате, по Класификация на икономическите
дейности (КИД - 2008), съобразявайки спецификата на Вашата предприемаческа
идея и планираните за осъществяване дейности по проекта.
2. Съгласно посоченото в т. 24 от Условията за кандидатстване, кандидатът
следва да представи на етап кандидатстване счетоводна политика на
предприятието, изготвена от него съгласно приложимите счетоводни стандарти,
която следва да прикачи в ИСУН 2020, т. 12 „Прикачени
документи“ от
Формуляра за кандидатстване.
Документът е незадължителен и в случай че не е представен, няма да се изисква
от Оценителната комисия. Непредставянето му няма да доведе до отхвърляне на
проектното предложение, като оценката на допустимостта на разходите за ДМА
и ДНА ще бъде извършвана съгласно стойностния праг на същественост,
определен в чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО (700 лева).
Допълнително, в ИСУН няма прикачен образец на счетоводна политика, като
отговорност на кандидата е да разполага с такава/да изготви такава съобразно
приложимите счетоводни стандарти.
3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос 158.
4.1. Съгласно Условията за кандидатстване с оглед определяне на
реалистичността на предвидените разходи за закупуване на ДМА и ДНА,
кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта от
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производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в тези активи с
предложена цена от производителя/първия доставчик. Условията за
кандидатстване не поставят ограничение да има отделни оферти за всеки един от
активите (т.е. за няколко актива може да бъде представена и само една оферта от
съответен производител или първи доставчик), но в случаите когато в рамките на
една оферта има повече от един актив с различни технически и/или
функционални характеристики, за всеки различен по вид актив следва да има
отделно информация за технически и/или функционални характеристики на
оборудването, съответстващи на посочените в Приложение Е минимални
технически и/или функционални характеристики, цена на оборудването и вид на
валутата.
Допълнително офертата трябва да съдържа и следните задължителни реквизити:
имена на лицето, което я издава от името на оферента, дата, подпис/електронен
подпис, както и разпечатка от електронно съобщение, ако е получена по
електронен път (в този случай разпечатката също следва да е прикачена в ИСУН
2020).
Управляващият орган не поставя изисквания относно начина на комуникация
между кандидата и произовдителя/първия доставчик.
4.2. По отношение на документите, посочени в т. 24, буква з-1) от Условията за
кандидатстване, същите следва да са толкова на брой, колкото са
производителите или първите доставчици, издали офертите, приложени към
Формуляра за кандидатстване. Документ по буква з-1) от т. 24 на Условията за
кандидатстване не следва да бъде представян, ако от офертата е видно, че
оферентът е производител на съответните активи (ДМА и ДНА), за които
предоставя оферта.
4.3 Както е посочено и по-горе на етап кандидатстване, с оглед определяне на
реалистичността на предвидените разходи за закупуване на ДМА и ДНА,
кандидатите имат ангажимент да приложат към Формуляра за кандидатстване по
една оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в
дълготраен актив с предложена цена от производителя/първия доставчик.
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5. На етап изпълнение е възможно да сключите договор за наем на по-ниска или
по-висока стойност от първоначално договорената в бюджета на проекта. В тази
връзка и при спазване на всички условия за изпълнение може да инициирате
изменение в бюджета на договора за безвъзмездна финансова помощ.
Следва да имате предвид, че за всеки отделен случай, УО, след преценка на
конкретната ситуация, ще взема индивидуално решение за одобрение или
неодобрение на поисканата от Вас промяна.
В случай, че не е извършена промяна в бюджета на договора за безвъзмездна
финансова помощ, разходите за наем ще бъдат одобрени до една от двете пониски стойности: първоначалната стойност, договорена в бюджета на проекта
или цената на наема, посочена в договора за наем.
6. Кандидатите следва да представят оферта от производител или първи
доставчик за всяка отделна инвестиция в активи (ДМА и ДНА, вкл. и за
патенти) с предложена цена от производителя/първия доставчик.
В случай на непредставяне на документа, посоченото няма да доведе
автоматично до отхвърляне на проектното предложение, но съответният разход,
за който се отнасят ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра
за кандидатстване) служебно от Оценителната комисия, като тази редукция може
да доведе до отхвърляне на проектното предложение.
При описаната от Вас хипотеза, когато като ДНА се придобива напр. патент,
следва да имате предвид, че същият не се придобива от Патентно ведомство, а от
патентопритежателя и офертата следва да бъде представена именно от негово
име.
В случай че за реализирането на предприемаческата си идея е необходимо да
придобиете ДНА, в т.ч. и патенти, то разходите за тях, следва да заложите като
разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за
разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на
предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги), които могат да бъдат на
стойност до 50 000 лева.
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Следва да имате предвид, че офертата трябва да съдържа информация за:
наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на
актива, съответстващи на посочените в Приложение Е минимални технически
и/или функционални характеристики, цена и вид на валутата. Офертата
задължително следва да съдържа и следните реквизити: имена на лицето, което я
издава от името на оферента, дата, подпис/електронен подпис, както и
разпечатка от електронно съобщение, ако е получена по електронен път (в този
случай разпечатката също следва да е прикачена в ИСУН 2020).
За да удостоверят, че представените от тях оферти за дълготрайни активи
отговарят на изискването да са от производител или първи доставчик,
кандидатите по процедурата следва да декларират обстоятелствата в
Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и
условията за изпълнение (Приложение Б). В допълнение към декларирането на
обстоятелствата при подаване на проектното предложение, в случай, че от
офертата не е видно, че оферентът е производител на съответните активи (ДМА
и ДНА), за които предоставя оферта, кандидатите следва да представят и
Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор
за търговско представителство между производител и първи доставчик, от които
да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител
или първи доставчик/
Обръщаме внимание, че Патентното ведомство на Република България е
национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната
собственост и към него се подава заявката за издаване на патенти.
По отношение на това и в случай на необходимост, бихте могли да заложите в
рамките на проекта си разходи за външни услуги и по-конкретно – разходи за
защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и
ползване на необходимата за това експертна помощ, в рамките на които се
включват и тези за разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен
модел и/или промишлен дизайн.
7. За да отговорят на критерия за „устойчива заетост“ кандидатите следва да
осигурят заетост (работни места) за 1, 2, 3 или повече лица, за период от 6 месеца
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след приключване на проекта при запазване на условията (длъжност, часова
заетост, размер на възнаграждение, наемане на трудов договор и др.), приложими
към екипа на кандидата съгласно т. 14. 2 от Условията за кандидатстване.
Следва да имате предвид, че е по преценка на кандидата за кои лица от екипа на
кандидата ще се осигури устойчива заетост, като тези лица включват и
лицето/лицата с трайни увреждания (ако такива ще бъдат наемани в рамките на
проекта). Допълнително, в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване
кандидатите следва да представят разяснение за кои лица от екипа на кандидата
се предвижда осигуряване на устойчива заетост.
Обръщаме внимание, че съгласно Условията за кандидатстване разходите за
възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта
на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.
В тази връзка следва да съобразите доколко посочената от Вас хиптеза е
съвместима с изискванията на трудовото законодателство. Допълнително, за да
може да бъде допуснато подобно прекъсване на заетостта нуждата от това следва
да бъде изрично обоснована във Формуляра за кандидатстване.
Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 203, т. 3.

245.

24.07.2018 г.

Здравейте,
Допустимо ли е фирмата – кандидат да бъде акционерно дружество, в
което контролният пакет акции се притежава от 1 физическо лице –
предприемач. Предприемачът отговаря на изискванията по процедурата и
не участва в управлението и собствеността в друго ЮЛ.

При спазаване на всички останали критерии за допустимост, посочени в
Условията за кандидатсване по процедурата, акционерните дружества биха били
допустими кандидати по процедурата.

Поздрави,

246.

24.07.2018 г.

Подател: Маргарита Стипцова
Ел. поща: m.stiptsova@i-dea.eu
Здравейте,
Имам следният въпрос:
В сектор J59 "Производство на филми, телевизионни предавания,

Посочените от Вас разходи, свързани с лицензиране на телевизионно предаване
не попадат сред допустимите разходи по порцедурата и в тази връзка същите
няма да се считат за допустими.
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звукозапсване и издаване на музика", има лицензии свързани със
телевизионните предавания и конкретно към СЕМ.
Допустим разход ли е лицензирането на телевизионно предаване към
СЕМ? Без да има лиценз, то няма как да съществува и съответно е
задължителна част от създаването на едно телевизионно предаване.
С уважение,

247.

24.07.2018 г.

Подател: Виктор Тонев
Ел. поща: viktor.tonev@gmail.com
Здравейте, имам въпрос свързан
предприемачеството":

с

процедура

"Насърчаване

на

Предметът на дейност на фирмата ми е „Мониторинг и одит на
предклинични и клинични проучвания в областта на хуманната медицина
във всички фази, с последваща статистическа обработка на данните;
експертна и консултантска дейност; посредничество на местни и
чуждестранни лица в страната и чужбина, консултантски услуги, както и
извършване на всякакъв друг вид търговска дейност по смисъла на закона,
която не е забранена с нормативен акт.“
С оглед така посочения предмет на дейност, какъв е кодът на
икономическа дейност на фирмата - 72.19 или 86.9?
Благодаря!

Кодът на основна икономическа дейност следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за
кандидатстване, като кандидатите носят отговорност за правилното му
определяне.
С оглед постигане на коректност при попълване на информацията, Ви
препоръчваме да се обърнете към НСИ за проверка на данните относно кода на
основнaта икономическа дейност на предприятието-кандидат, тъй като това не
попада в компетенциите на Управляващия орган.
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,

248.

24.07.2018 г.

Подател: Ралица Кипрова
Ел. поща: r.kiprova@hotmail.com
Здравейте,
Имам следните въпроси свързани с
предприемачеството”:

процедура

„Насърчаване на

1. Инженер съм и съм регистриран в БУЛСТАТ, като свободна професия.
Ако регистрирам ново ЕООД ще бъда ли допустим кандидат по

1. За да са допустими по процедурата кандидатите следва да отговарят на всички
критерии, посочени в т. 11.2 от Условията за кандидатстване, един от които е да
отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие и да са
независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия
(ЗМСП). Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗМСП независимо предприятие е всяко
предприятие, което не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е
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„Насърчаване на предприемачеството” с новото дружество?
2. При закупуване на материали /не ДМА/ за изпълнение на основната
дейност изисква ли се оферта от доставчик и ако отговора е ДА, то ще е
необходима ли Декларация за първи вносител/производител?
3. За нематериални активи, които са изключително специфични и се
разработват с конкретна цел, изисква ли се оферта от доставчик и ако
отговора е ДА, то ще е необходима ли Декларация за първи
вносител/производител?
4. Какъв е минималният и съответно максималния брой на лицата членове
на екипа?

свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от закона.

Благодаря.

2. Съгласно Условията за кандидатстване с оглед определяне на реалистичността
на предвидените разходи за закупуване на ДМА и ДНА, 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. По отношение на останалите разходи по
проекта, вкл. за разходите за материали, не се изисква представяне на оферта на
етап кандидатстване.

С пожелания за ползотворна работа:
Подател: Д.Василев
Ел. поща: dimitex@mail.bg

В допълнение следва да имате предвид че съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните
разпоредби на Закона за малките и средните предприятия, „предприятие" е
„всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което
извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и
организационната си форма“. В този смисъл, при определяне на категорията на
предприето (микро, малко или средно предприятие) и на това дали е независимо,
следва да се вземат предвид всички негови отношения с други предприятия,
независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

3. За да удостоверят, че представените от тях оферти за дълготрайни активи
(ДМА/ДНА) отговарят на изискването да са от производител или първи
доставчик, кандидатите по процедурата следва да декларират обстоятелствата в
Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и
условията за изпълнение (Приложение Б). В допълнение към декларирането на
обстоятелствата при подаване на проектното предложение, кандидатите следва
да представят и Декларация от производител/оторизационно писмо от първи
доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи
доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на
оферта от производител или първи доставчик.
В случаите, когато кандидатът (и след допълнително изискване) не е представил
посочените документи, съответният разход, за който се отнасят ще бъде
премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване)
служебно от Оценителната комисия на етап Техническа и финансова оценка. На
база посоченото Вие имате ангажимент да представите горепосочените
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документи по отношение на всеки един вид дълготраен актив, било той ДМА
или ДНА, независимо от неговата специфика.
4. Освен предприемача и квалифицирания персонал, които е обект на оценка,
кандидатът може да назначи и друг квалифициран персонал, който не е обект на
оценка. Лицата, различни от предприемача, които са обект на оценка, следва да
бъдат 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. По
отношение на квалифицирания персонал, който не е обект на оценка, няма
ограничение за техния брой, но следва да бъде съобразено изискването, че
разходите за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара
на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) следва да бъдат до
50% от общо допустимите разходи по проекта. В случай че не се съобразите с
това ограничение ще бъде извършена служебна корекция за намаляване на
размера до допустимия съгласно Условията за кандидастване.
Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че по настоящата процедура
няма задължително изискване за наемане на квалифициран персонал в рамките
на проекта. Незавсимо от това обръщаме внимание, че в случаите, когато
кандидатът не е предвидил наемането на квалифициран персонал (вкл.
предприемача), който е обект на оценка, кандидатът няма да получи точки по
критерии 1, 2, 3 и 4 от раздел II на Критериите за техническа и финансова оценка
(Приложение Ж). Липсата на нает квалифициран персонал по проекта
(независимо дали същият е обект на оценка или не) ще се отрази и на критерии
2.2. и 6 от раздел I на Критериите за техническа и финансова оценка
(Приложение Ж).

249.

24.07.2018 г.

Здравейте,
Във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“ имам следния въпрос:

Допустими по процедурата са разходи за придобиване на дълготрайни
нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за
реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги)
– до 50 000 лева.

Закупуването на поддръжка за софтуер и/или абонамент за облачна услуга
за периода на изпълнение на проекта може ли да се счита като разходи за

Допълнително, дълготрайните нематериални активи, придобити със средства по
проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който
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придобиване на ДНА (софтуер)

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.

Поздрави,
Подател: Иван Иванов
Ел. поща: ivivanov@dir.bg

Описаните от Вас разходи не могат да се считат за разходи за придобиване на
ДНА, тъй като в резултат на тяхното извършване такъв няма да бъде придобит от
предприятието-кандидат и няма да бъдат изпълнени горепосочените условия. В
тази връзка същите са по-скоро вид услуга по поддръжка на софтуер или
ползване на облачна услуга, които не попадат сред допустимите разходи за
външни услуги по настоящата процедурата и изрично посочени в подточка 6/ на
т.14.2 от Условията за кандидатстване.
250.

24.07.2018 г.

Здравейте,
във връзка с критерии 4 и 6 от Критерии за оценка на допустимостта на
кандидата, моля за разяснение, дали се счита за независимо предприятие,
еднолично дружество с ограничена отговорност на което едноличния
собственик на капитала е собственик и управител на друго ЕООД, с
различен предмет на дейност и което ЕООД не е осъществявало дейност
през последните две години. В критерий 4 е посочено, че предприятието
трябва да е називисмо, а критерий 6 допуска притежаването на дялове и в
други дружества, когато същите са били неактивни през последните две
приключени финансови години. Надявам се на конкретен отговор, а не на
препращане към ЗМСП.
Моля да потвърдите, че кандидат с код на основна икономическа дейност
J59.20, който желае да кандидатства с проект с код J60.10 следва да подаде
проект в срок до 05.09.2018г. (съгласно ваши разяснения на въпрос 97).

По отношение на първата част от въпроса Ви, моля да се запознаете с отговор на
въпрос № 241.
Допълнително, с оглед на факта че настоящата процедура има два крайни срока
за кандидатстване, основният код на икономическа дейност на кандидатите ще
бъде определящ за това в рамките на кой краен срок има право да подаде
проектно предложение съответния кандидат. В тази връзка дружество с код на
основна икономическа дейност J59.20ще може да кандидатства в рамките на
първия краен срок за подаване на проектни предложения, а именно 16:30 часа на
05.09.2018 г.

Предварително благодаря!

251.

24.07.2018 г.

Подател: Лили Йорданова
Ел. поща: lil_jordanova@abv.bg
Здравейте,
Фирмата ни желае да кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.024

1. Във връзка с извършване на оценката по критерий III.3„Регионална
приоритизация на проекти“, за да получи максималния брой точки – 5 т.,
предприятието-кандидат следва да е регистрирано (да има седалище) на
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„Насърчаване на предприемачеството“. В тази връзка моля да ни
отговорите на следните два въпроса:

територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра,
Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали,
Кюстендил, Благоевград и всички заложени разходи в бюджета се реализират на
територията на тези области.

1.
Фирмата ни е регистрирана (има седалище) в област Враца и би ли
получила тя максималния брой точки (5 точки) по критерии III.3
„Регионална приоритизация на проекти“ в случай, че бъде предвидени и
описани в електронния формуляр за кандидатстване някой или няколко от
следните разходи по проекта:
a.
Наемане на трудов договор на специалист от гр. София на работа от
разстояние, чиято месторабота по трудовия договор е гр. София и
получава нетното си възнаграждение в гр. София, докато осигуровките и
данъците по този договор се заплащат съгласно реда в териториалната
дирекция на НАП в област Враца.
b.
Наемане на търговско помещение в гр. София, като наемодателя е
регистриран в гр. София и съответно получава сумата по договора за наем
по банковата си сметка в гр. София
c.
Закупуване на специализирани материали и консумативи
необходими за реализиране на предприемаческата идея от чужбина (напр.
от Китай), като за покупката е необходимо да се преведе стойността й в
чужбина.
d.
Разходи за защита на индустриална собственост на национално и
международно равнище и ползване на необходимата за това експертна
помощ, като част от тези разходи (в случай на защита на индустриална
собственост на национално равнище) са таксите към Патентното
ведомство в РБългария, което е регистрирано в гр. София и банковата му
сметка е там.
Запознат съм с отговорите Ви на въпроси 123.2 и 136.3 и все пак Ви моля
да ни отговорите конкретно и еднозначно на въпроса - утвърдително или
отрицателно.
2.

За осъществяване и доказване на предприемаческата идея ни е

При така описаната от Вас хипотеза, предприятието кандидат не изпълнява
горепосочения критерии, тъй като ще наеме помещение в гр. София (съответно
разходите за наем ще бъдат реализирани там), който не попада в една и съща
група области с област Враца, поради което ще получи „0“ точки.
2. Всички категории допустими разходи са изрично и изчерпателно посочени в т.
14.2. от Условията за кандидатстване.
В случай че посочените от Вас „опитни образци“ са пряко свързани с
реализиране на предприемаческата идея и е необходимо да бъдат изработени
вътрешно в рамките на предприятието-кандидат, то за тяхното изработване биха
били допустими следните разходи:
- разходи за възнаграждения на екипа, който ще бъде ангажиран с тяхното
изработване – квалифициран персонал, нает на трудов договор в рамките на
проекта;
- разходи за ДМА и/или ДНА, придобити от трети страни, ако такива са
необходими за нуждите на разработването им;
- разходи за ползване на външни услуги, които са посочени в цитираната по-горе
точка от Условията за кандидатстване;
- разходи за материали и консумативи, които да се влагат при изработването им;
- наем на помещението, в което тези образци ще бъдат изработени.
В зависимост от това кои от горепосочените разходи ще бъдат приложими към
реализирането на Вашата предприемаческа идея, следва да изберете и
съответстващия на тях бюджетен ред (напр. разходите за възнаграждения се
посочват на бюджетен ред „1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и
осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал,
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необходимо да изработим опитни образци, които се състоят от електронни
платки и механични детайли. Разходите по изработката допустими разходи
ли са и ако да, то към кой от типовете разходи в бюджета следва да бъдат
заложени?

необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки
и/или услуги);“, разходите за материали и консумативи – в бюджетен ред „4.
Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на
предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);“ и т.н.

Благодаря и с уважение:

За повече информация, моля да се запознаете с Указанията за попълване на
формуляра за кандидатстване (Приложение У), т. 5 „Бюджет“.

Подател: С. Ангелов
Ел. поща: angelov1959@gmail.com
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговора на въпрос № 240.

Казвам се Димитър Михайлов и проявявам интерес за кандидатстване с
проект за производство и търговия на хлебни изделия /пълнозърнести,
занаятчийски/.
Видях, че дейността не попада в изброените, но следният текст от
указанията ме зачуди дали не се включва:
" ..подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да
получават кандидати, които са:
• малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките
и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с
преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в
неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за
създаване на европейската общност (Приложение З), или с производството
на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай
че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони
съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България
е даден в Приложение И."
В този случай, може ли да се кандидатсва с конкретната дейност?
Поздрави и успешен ден
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Подател: Димитър Михайлов
Ел. поща: miti0000@gmail.com
Здравейте,

Моля, запознайте се отговора на въпрос № 245.

С молба за конкретен отговор:
Допустимо ли е участието в настоящата процедура "Насърчаване на
предприемачеството" на акционерно дружество (АД), при условие, че са
спазени изискванията за допустимост, съгласно чл.4 ал.3 от ЗМСП
кандидатът е микро, малко или средно независимо предприятие, създадено
след 01.01.2017г.?
Физическото лице-предприемач притежава над 50% от акциите на
кандидата АД, не участва в управлението и не притежава повече от 10%
собственост на капитала на друго юридическо лице, регистрирано
съгласно Търговския закон.
Предварително благодаря!

254.

24.07.2018 г.

Подател: Димитър Чавдаров
Ел. поща: proclashth9@gmail.com
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с изискването за предостоставянето на оферта от производител
или първи доставчик, допустимо ли е прилагането на скрийншот като
доказателство от официалния сайт на производителя, от който да са видни
оторизраните му дилъри.
С уважение,

255.

24.07.2018 г.

Подател: Христо Първановски
Ел. поща: hristo.parvanovski@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“ от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 имаме няколко въпроса:

Съгласно посоченото в буква з-1) от т. 24 на Условията за кандидатстване
документите, с които се доказва, че дадена фирма е първи доставчик са:
оторизационно
писмо
от
първи
доставчик/договор
за
търговско
представителство между производител и първи доставчик, от които да е видно,
че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи
доставчик. Доказването на това изискване по друг начин, вкл. и чрез разпечатки,
скрийншотове и пр. от интернет страници, е недопустимо.

1. и 2. Ако посоченият от Вас софтуер е пряко свързан с реализиране на
предприемаческата идея същият може да бъде разработен както вътрешно в
рамките на предприятието-кандидат, така и да бъде придобит от трети страни
под формата на ДНА.
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Предприемаческата идея е насочена към създаването на софтуер, който ще
се продава. Основната задача на предприемача и екипа са последващото
администриране на софтуера и обслужването на клиентите.

Допустими по процедурата са разходи за придобиване на дълготрайни
нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими
за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или
услуги) – до 50 000 лева.

1.
Необходимо ли е софтуерът да бъде създаден от екипа или може да
бъде поръчан спрямо изискванията на предприемача?
2.
В случай, че бъде поръчан, ще бъде ли признат като допустим разход
за ДНА?
3.
При така изложените обстоятелства, може ли да се твърди, че
дружеството на предприемача попада в код J62.01 по КИД 2008?
4.
Ако член на екипа е назначен в друга фирма на 8 часа или е
собственик на фирма, може ли да бъде назначен в екипа?
Подател: ЕНПРОМ ЕООД
Ел. поща: office@enprombg.com

Допълнително, дълготрайните 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.
3. От въпроса Ви не става ясно дали кандидатът ще се занимава с разработване
на софтуер като вид икономическа дейност или се нуждае от софтуер за целите
на реализиране на предприемаческата идея.
Кодът на икономическа дейност, за която се кандидатства следва да бъде
посочен в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от
Формуляра за кандидатстване, като кандидатите носят отговорност за
правилното му определяне.
С оглед постигане на коректност при попълване на информацията, Ви
препоръчваме 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).
4. Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за
целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при
пълна месечна заетост.
Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да
надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на
кандидатстване (2018 г.) от 2 600 лева. Общият размер на брутната работна
заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов
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работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.
Допълнително, размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8
часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.
В тази връзка и при спазване на изискванията на трудовото законодателство и
неговите разпоредби, посоченото в запитването от вас е допустимо.

256.

24.07.2018 г.

Привет,
В момента попълвам своето проектно предложение по „BG16RFOP0022.024 - Насърчаване на предприемачеството“
Имам въпрос относно попълването на 11. План за външно възлагане:
Как определям какво да въведа в полето „Тип процедура“ - Кога е
приложима опцията: „Избор публична покана“ и кога „Избор без
провеждане на процедура“ ?
Поздрави,

257.

24.07.2018 г.

Подател: Деян Сланчев
Ел. поща: deyan.slanchev@gmail.com
Здравейте!
Във връзка с отворената за кандидатстване процедура BG16RFOP0022.024 „Насърчаване на предприемачеството” моля за отговор и
допълнителни разяснения по следните въпроси:
1. Във връзка с дейностите за реализиране на пазара на предприемачески
идеи (продукти – стоки и/или услуги) и свързаните с тях Разходи за
възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на
пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги):
a. Допустимо ли е в хода на проекта наетият персонал или част от него да
извършва не само подготвителни дейности по обезпечаване на бъдещото

Съобразявайки спецификата на предвидените дейности/разходи и по-конкретно
тяхната стойност и вид, отговорност на кандидата е да прецени за кои разходи
какъв тип процедура за избор на изпълнител е приложима и съответно каква
информация да попълни в т. 10. „План за външно възлагане“ от Формуляра за
кандидатстване да попълни.
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 ).
1.а. и 1.b. Допустими по процедурата са разходи за възнаграждения (вкл. здравни
и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал ,
необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти –
стоки и/или услуги). В случай че посочените от Вас дейности са част от процеса
по реализиране на пазара на предприемаческата идея (продукт – стока и/или
услуга), то разходите за персонал, необходим за тяхното осъществяване биха
били допустими при спазване на всички останали изисквания и ограничения по
процедурата.
1.с. Условията за кандидатстване не поставят изискване в описаната от Вас
хипотеза да посочвате конкретни реализирани количества в т. 7 от Формуляра,
но следва да индикирате какъв ще е очакваният ефект от реализирането на
идеята. Даденият от Вас пример с брой сключени договори в изпъленние на
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производство на стоки, респ. реализиране на услуги в областта на
предприемаческата идея, а и същински дейности по производство на
стоките/услугите, които да реализира на пазара (напр. в проект с КИД
59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания, да е
предвидено, че квалифицираният персонал в хода на проекта ще извършва
дейности по производство на филми по възлагане на клиенти)?
b. Допустим разход по процедурата ли са възнагражденията на екипа по
проекта в хипотезата на извършване на дейности от екипа по самото
същинско производство на стоки/предоставяне на услуги през срока на
изпълнение на проекта?
c. Ако отговорите Ви на предходните въпроси са утвърдителни, то следва
ли да се предвиди в т. 7 на Формуляра (План за изпълнение на
проекта/Резултат от дейността) точно количество на произведените стоки,
които се очаква да се произведат в хода на проекта посредством труда на
наетите лица, или резултатът от тази дейност би бил например
“Сключване на трудови договори, … изпълнение на трудовите функции и
пр.”?
d. Допустимо ли е в хода на проекта да бъдат реализирани приходи от
дейността на компанията в областта на предприемаческата идея,
извършвана от наетия по проекта квалифициран персонал?
e. Ако отговорът Ви на предходния въпрос е утвърдителен, то тези
приходи ще се считат ли за реализирана печалба по проекта и респективно
допустимо ли е реализирането на такава печалба през срока на изпълнение
на проекта?

трудови функции не е релевантен и не отразява ефекта/резултата от
реализирането на дейността.
Обръщаме внимание че конкретна информация за брой произведени
продукти/предоставени услуги за години N, N+1 и N+2 следва да бъде посочена
в Бизнес плана (Приложение А).
1. d. и 1. e.
В случай че в резултат от реализирането на предприемаческата
идея кандидатът реализира приходи от дейността и вследствие на тях се формира
печалба като финансов резултат от дейността на предприятието, то това би било
допустимо.
2. Обръщаме внимание, че зададените ограничения в Условията за
кандидатстване по отношение на отделни категории разходи се отнасят до общия
размер на допустимите разходи, включващ безвъзмездната финансова помощ и
съфинансирането от страна на кандидата.

2.
Във връзка с предвидените разходи за придобиване на ДНА, разходи
за материали и консумативи, разходи за наем на работни помещения и
разходи за външни услуги:
В размера на предвидените максимални суми от 50 000 лв., респективно 25
000 лв. включва ли се самоучастието или максималната сума обхваща само
безвъзмездната финансова помощ? Така например, ако предвиденият от
кандидата интензитет на помощта е 80%, то може ли да се предвидят
разходи за придобиване на ДНА в размер на 62 500 лв. (от които 50 000 лв.
БФП и 12 500 лв. самоучастие) или максималният размер на общият
допустим разход (самоучастие и БФП) възлиза на 50 000 лв.?
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Надявам се да получа изчерпателни и конкретни отговори!
Поздрави,

258.

24.07.2018 г.

Подател: Йоана Сергиева
Ел. поща: ysergieva@yahoo.com
Здравейте.
Моля за уточнение по следните въпроси:
1.Каква е формулата за изчисление на претеглената стойност на EBITDA
за периода N - N+2?
2. В предходни отговори посочвате, че за доказването на професионален
опит чрез граждански договори е необходимо да има плащане по тези
договори. Необходимо ли е прилагане на документи за плащане по такива
договори?
3. Предвид:
- Текста от т.. 14 от Условия за кандидатстване -„Във връзка със
спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране
на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на
възстановяване”;
- Ваш отговор на въпрос №86.13;
- Че във формуляра за кандидатстване в ИСУН в т. 6. "Финансова
информация" очакваните приходи от проекта са показани на отделен ред
от съфинансирането от страна на бенефициента, моля да уточните:
3.1. Очакваните приходи по проекта не се ли включват в
съфинансираното?
3.2 Нека си представим 18-месечен проект с общо допустими разходи на
стойност 100 000 лв., от които 80 000 лв. ще бъдат финансирани чрез
безвъзмездна помощ, а 20 000 лв. – чрез съфинасиране от бенефициента.
Проектът генерира 15 000 лв. собствени приходи за периода на изпълнение
на проекта (18-те месеца). Необходимо ли е бенефицинтът да възстановява
тези 15 000 лв.?
3.3 Нека същият проект генерира 25 000 лв. собствени приходи за периода
на изпълнение на проекта (18-те месеца). Необходимо ли е бенефицинетът
да
възстановява
някаква
сума
и
ако
да
–
каква?

1. Съгласно посоченото в Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на
прокетните предложения“, EBITDA за съответната година = Нетни приходи от
продажби за съответната година - Разходи за дейността за съответната година +
Разходи за амортизации за съответната година.
Допълнително, претеглената стойност на EBITDA за периода N - N+2 = EBITDA
за година N x 20 % + EBITDA за година N+1 x 30 % + EBITDA за година N+2 x
50 %.
Моля, запознайте се с горепосоченото приложение за повече информация.
2. Задължителните документи, които кандидатите следва да представят като
такива, доказващи наличието на професионален опит на предприемача/екипа в
областта на предприемаческата идея са: трудова книжка, служебна книжка,
осигурителна книжка, трудов договор, граждански договор, договор за
управление.
В тази връзка документите за плащане по такива договори не са сред
документите, които се изискват на етап кандидатстване за удостоверяване на
професионален опит. Независимо от това, в случай че те са приложение към
даден граждански договор, същите биха могли да се представят като
подкрепящо, но не и основно доказателство за професионалния опит на
предприемача/екипа.
Следва да имате предвид, че в случай че на етап оценка на проектните
предложения Оценителната комисия прецени, може да изиска допълнителна
пояснителна информация или документ от кандидатите относно декларирани
обстоятелства и представените документи, съгласно т. 24 от Условията за
кандидатстване. В тази връзка препоръчително е да разполагате с документите,
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Благодаря предварително,

доказващи наличието на извършено плащане по гражданските договори, но
същите не е заъдлжително да сканирате и прикачвате в ИСУН на етап
кандидатсване.

Подател: Людмил Людмилов
Ел. поща: lulu27@abv.bg

259.

24.07.2018 г.

Здравейте,
Имам допълнителен въпрос относно процедура за подбор на проекти:
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.
Както бе написано в обявата процедурата е с два крайни срока за подаване
на проектни предложения:
1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г.
2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г.
Въпросът ми е дали подадените проекти в първия краен срок имат
предимство при тяхното оценяване пред тези подадени до втория краен
срок?
Предварително благодаря за отговора.
Поздрави,
Подател: Веселин Николов
Ел. поща: vn.nikolov85@gmail.com

260.

24.07.2018 г.

Здравейте, допустим разход ли е по проекта: BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“, за регистриране на търговска

3. Относно запитването Ви за печалбата следва да имате предвид, че
допустимите разходи по проекта са изрично посочени в т. 14 от Условията за
кандидатстване, като същите не включват възможност за залагане на печалба
като вид разход по проекта. Независимо от това в случай че в резултат от
реализирането на предприемаческата идея кандидатът реализира печалба като
финансов резултат от дейността на предприятието, разпределянето ѝ е по
преценка на кандидата.
Подадените проекти в рамките на първия краен срок нямат предимство при
тяхното оценяване пред тези, подадени в рамките на втория краен срок
Определянето на два крайни срока е извършено в съответствие с посочения от
Вас Закон за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), където чл. 30, ал. 2 гласи: „Процедура чрез
подбор може да бъде открита и с два или повече срока за подаване на проектни
предложения“.
Допълнително, разделението на два крайни срока е, от една страна, на база
основна икономическа дейност на кандидата като за всеки отделен срок са
допустими различни групи сектори, а от друга, за всеки краен срок има
предвиден и отделен бюджет.
В допълнение, оценката и класирането на проектните предложения, подадени от
кандидатите от различните групи сектори допустими съответно по първия и по
втория краен срок ще се извършва диференцирано съобразно обособения за тях
бюджет. Следователно, с оглед разделението на бюджета по процедурата,
наличието на един или два крайни срока не оказва влияние върху принципа за
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, залегнал в чл.29, т.1 от
ЗУСЕСИФ.
По процедурата са допустими разходи за външни услуги, които са посочени
подробо в подточка 6/ на т. 14.2 от Условията за кандидатстване и които
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марка на изобретения полезен модел със средства по проекта?
С уважение,

включват и разходи за защита на индустриална собственост на национално и
международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ,
вкл. и разходи по тяхната регистрация.

Подател: Мария Петрова
Ел. поща: ecoboom@gmx.com
Здравейте!

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос 178, т. 1.

1. Планираме да закупим шевни машини и ютии за шивашко
производство. Цените им са под праговете на същественост от 700 лв.
Можем ли да ги заложим като маериали?

2. В случай че посочените от Вас кроялни маси и маси за пакетаж на изделията,
представляват дълготрайните материални активи, необходими за реализиране на
пазара на предприемаческата Ви идея, то разходите за тях биха били допустими.

2. Възможно ли е да закупим като ДМА кроялни маси и маси за пакетаж на
изделията с цени над 700 лв?

Допълнително, окончателно становище относно допустимостта на даден разход
ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще
разполага с цялата необходима информация.

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

Моля имайте предвид, че съгласно чл.50 от ЗКПО, дълготрайни материални
активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми
дълготрайни материални активи съгласно Националните счетоводни стандарти,
чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:
- стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив,
определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
- седемстотин лева.
Съгласно т.14.1 от Условията за кандидатстване, оценката на допустимостта на
разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи,
посочени в бюджета на проектните предложения ще бъде извършвана съгласно
стойностния праг на същественост за дълготрайните материални и нематериални
активи, определен в счетоводната политика на кандидата (в случай, че
счетоводна политика е представена). Ако кандидатът не е представил счетоводна
политика, стойностният праг на същественост се определя съгласно чл. 50 и чл.
51 от ЗКПО (700 лева).

262.

25.07.2018 г.

Здравейте!
Относно процедурата се интересувам, свързано с "Архитектурни
дейности" дали би било оправдано като разход членски внос за пълна

Допустимите по процедурата разходи за външни услуги са посочени изрично в
подточка 6/ на т.14.2 от Условията за кандидатстване, като посоченият от Вас
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проектантска правоспособност?
Благодаря предварително!
Поздрави!
Подател: Г. Маринова
Ел. поща: galina.marinova@yahoo.com
Уважаеми г-да/г-жи,

„разход членски внос за пълна проектантска правоспособност“ не попада сред
тях и в тази връзка е недопустим по процедурата.

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 203, т. 1.

Съгласно указанията и заложените формули в Приложение А Бизнес план,
относноТабл. 4, амортизация на закупените по проекта активи започва да
се начислява през годината N, на база посочената сума в колона 4 със
заглавие Данъчна амортизируема стойност през годината на придобиване:
"Колони 6, 7, 8 - прогнозират се автоматично годишните суми на
разходите за амортизация на предвидените по проекта Дългограйни
активи.
При прогнозирането на амортизациите за всяка година
(N,
N+1
и
N+2)
се
приема,
че първата година от която започват да се амортизират активите е година
N.".
От друга страна, в Приложение Ж Критерии и методология за оценка, е
посочено че за източник на информация за Прогнозна стойност на
EBITDA се вземат данните от табл. 4 от Приложение А, а във ваш отговор
на въпрос 108, т.1 казвате, че:
"1. Както коректно посочвате в запитването си, при изчисляването на
показателя „Прогнозна стойност на EBITDA“ се взимат предвид прогнозни
данни за три приключени финансови години, следващи годината на
приключване на проекта. При условие че част от активите, придобити по
проекта, се амортизират в рамките на годината на приключване на
проекта, амортизиационните разходи за тези активи не следва да бъдат
включвани при изчисляването на посочения показател.".
Имайки предвид казаното, моля за отговор кой от двата подхода приемате
за коректен:
1.) В колона 4 Данъчна амортизируема стойност през годината на
придобиване да бъде отразена Прогнозната балансова стойност на
дадения актив (Отчетната стойност намалена с Начислената амортизация
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за периода на експлоатация преди Годината N) , както сте указали в отг. на
въпрос 108, т.1.
или,
2.) В колона Данъчна амортизируема стойност през годината на
придобиване да бъде отразена Отчетната стойност на актива към годината
на придобиване и прогнозна амортизация на същия да започне да се
отчислчва през годината N, както е указано в Приложение А Бизнес план.
Моля за разяснение как коректно да отразим данните в табл. 4 от
Приложение А Бизнес план.
Поздрави!

264.

25.07.2018 г.

Подател: Диляна Иванова
Ел. поща: d.ivanova.mail@gmail.com
Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с разпоредбата на
т. 14.2. Допустими разходи, I. Квалифициран персонал, който е обект на
оценка по раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на
кандидата“ от Критериите за техническа и финансова оценка, 2/ Лица,
различни
от
предприемача
(стр.
25)
от
УСЛОВИЯ
ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 Процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“
ВАЖНО: Лицата по т. 2/ следва да бъдат 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.
моля за отговор на въпроса:
Ако за целите на проекта назнача експерт, който е ангажиран с изпълнение
на дейности през отделни месеци и през отделни дни (не последователно)
на 18-месечния срок на проекта (примерно през 1-ви и 2-ри, пети и шести
и 10-ти и 11-ти проектни месеци, но не всеки ден) по 4 часа на ден и той
кумулативно събира 6 месеца работно време с 4-часов работен ден в
рамките на целия проект, изпълнена ли е горната разпоредба?

Разходите за възнаграждения по настоящата процедура са допустими за
персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4
работни часа на ден при пълна месечна заетост. В този смисъл, посоченото в
запитването Ви наемане на експерт, който да е ангажиран с изпълнението на
проекта през отделни дни от месеца, е недопустимо.
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Благодаря за разяснението предварително!
С поздрав,

265.

25.07.2018 г.

Подател: Росица Пенева
Ел. поща: rondi4ka@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството”, моля да отговорите на следния въпрос:
За изпълнение на Дейност за реализиране на пазара на предприемачески
идеи (продукти – стоки и/или услуги, се налага направа на опитни
участъци и/или образци в населени места извън мястото за реализация на
проектните дейности, посещения на кариери за скални материали,
доставка
на пробни образци в строителни лаборатории и др. подобни дейности без
които не може да се реализира на пазара предприемаческата ни идея.
За да осъществяваме тези обичайни за предприемаческата идея дейности е
необходимо да използваме лек или товарен автомобил или пътно
строителна техника/например за направа на опитни участъци и др./.
1. Въпросът ми е в тези случаи, допустимо ли е наеманео на лек или
товарен автомобил или пътно строителна техника/например за направа на
опитни участъци и др./
и ако отговорът Ви е ДА
2. къде да бюджетираме наемите
и
3. при какви условия да наемем ППС и строителна техника.

Посочените в запитването Ви дейности, респективно разходи, са посочени
изрично като недопустими в т. 13.2 „Недопустими дейности“ и т. 14.3
„Недопустими разходи“ от Условията за кандидатстване по процедурата.

Благодаря

266.

25.07.2018 г.

Подател: инж.Даниела Радева
Ел. поща: d.radeva@ecostroy.bg
Здравейте,
От отговора на подвъпрос номер 3 към въпрос 136, който давате, оставам с
впечатление, че ако седалището на фирмата-кандидат е в Пазарджик и
всички разходи по проекта са реализирани там, освен тези за планирано

Моля, имайте предвид, че отговорът по т. 3 от въпрос № 136 следва да се
разглежда във връзка с отговора по т. 1 и 2. В този смисъл,
местонахождението/мястото на изпълнение на проекта ще бъде само едно – гр.
Пазарджик, което означава, че при попълване на т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за
кандидатстване, опцията за въвеждане на повече от едно място за изпълнение на
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участие в изложение в София, то проектът няма да вземе точки по
критерия за регионална приоритизация.

проекта няма да бъде активна.

Моля потвърдете категорично, дали, ако, седалището на фирмата-кандидат
е в Пазарджик и всички разходи по проекта са реализирани там, освен тези
за планирано участие в изложение в София, проектът ще вземе или няма да
вземе точки по критерия за регионална приоритизация.

Допълнително, окончателно становище относно извършването на оценката по
отделните критерии, както и присъждането на определен брой точки по тях ще
бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага
с цялата информация относно това проектно предложение.

Преди да отговорите, се надявам да вземете предвид обстоятелството, че
обикновено изложенията са събития, които се организират веднъж в
годината на територията на големи градски центрове, разполагащи със
специално изградени изложбени площи и зали (пример Expo center в
София, Пловдивски панаир) и достатъчно места за настаняване, където да
отседнат участниците в събитието дошли от цял свят. Поради липсата на
посочената инфраструктура, а и вероятно поради факта, че Пазарджик е
по-скоро утвърден селскостопански регион, този град да не е бил домакин
на изложение в сферата на индустрията, информационните технологии,
здравните услуги. Нямам информация подобни изложения да се провеждат
и във Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище,
Разград, Шумен, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград.
Имайки предвид изложеното по-горе, се налага изводът, че кандидатът по
никакъв начин не може да влияе на това къде да се проведе едно
изложение. Ето защо, би било несправедливо да губи точки по критерия за
регионална приоритизация, ако, извършвайки дейност в Пазарджик,е
решил да посети изложение в София.
С уважение,

267.

25.07.2018 г.

Подател: Павлина Ветрилова
Ел. поща: office@evroprogrami.com
Здравейте отново, благодаря за отговорите до момента, извинявам се, че
пиша няколко имейла, но възникват още и още въпроси.
1.Разходи, свързани с регистриране на Търговска марка (такси и
съпътстващите регистрацията юридически услуги), която по същество

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 260.
2. Посоченото в запитването Ви разбиране във връзка с попълване на т. 10 „План
за външно възлагане“ от Формуляра за кандидатстване и определянето на
приложимия тип процедура за отделните групи допустими разходи е коректно.
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представлява ДНА, в коя част на бюджета попадат: Разходи за услуги:
Разходи за защита на индустриална собственост на национално и
международно равнище и ползване на необходимата за това експертна
помощ или Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи?
2.Във връзка с попълване на т. 10 „План за външно възлагане“ от
Формуляра за кандидатстване и определяне в него на приложимата
процедура, Ви моля за отговор правилно ли съм разбрала: Във връзка с
това, че размера на БФП е по- голям от 50% (в случая 80%)
цитирам от Ръководството за изпълнение на договори по ОПИК:
Бенефициентите следва да прилагат задължително процедурата за
определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно условията
и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ и подзаконовите актове по прилагането
му, когато размерът на безвъзмездната финансова помощ е по-голям от 50
на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната стойност за:
- доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент,
без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 30 000 лв.
моля за отговор: кумулативно ли е изискването за определяне на вида на
процедурата, т.е независимо, че размера на БФП е по- голям от 50%, но
напр. стойността на външни услуги е до 25 000 лв по настоящата
процедура, не се налага процедура „Избор с публична покана“, а е
допустимо Избор на изпълнител на база поне 2 съпоставими оферти,
каталози, разпечатки и тн...
- за наеми и участия в изложения и семинари - не се посочват в т. 10
„План за външно възлагане“, а само се дава информация в т.7 от
формуляра, както сте отговорили на въпрос № 114
- за визуализация - поради размера до 2000 лв се извършва процедура
Избор на изпълнител на база поне 2 съпоставими оферти и в т. 10 „План
за външно възлагане“ се посочва "Избор без провеждане на процедура (по
указание на УО).
- за външни услуги (до 25 000 лв) и за разходите за материали и
консумативи (до 25 000лв) - се извършва процедура Избор на изпълнител
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на база поне 2 съпоставими оферти и в т. 10 „План за външно възлагане“
се посочва "Избор без провеждане на процедура (по указание на УО).
- за ДМА или ДНА със стойност над 30 000 лв се отбелязва в Плана за
външно възлагане - тип процедура „Избор с публична покана". За
стойност под 30 000 лева се посочва "Избор без провеждане на процедура
(по указание на УО).
предварително Ви благодаря!

268.

25.07.2018 г.

Подател: Ивелина Иванова
Ел. поща: ivaivan4321@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024
предприемачеството“, имам следните въпроси:

„Насърчаване

на

1. Възможно ли е закупуване на ДМА Шприц-форма (матрица) и Щанцформа, които представляват инструментална екипировка към
съществуваща машина?
2. Във връзка с отговор на въпрос № 36, т.2, как управителя на фирмата
може да се самоназначи / да сключи втори трудов договор със себе си или
допълнително споразумение към съществуващ трудов договор, за да бъде
включен в екипа на кандидата, при условие, че предприемача също ще е
назначен на трудов договор и ще е включен в екипа на кандидата?

1. В случай че посочените в запитването Ви „шприц-форма (матрица) и щанцформа“ представляват част/компонент от съществуваща машина, която
кандидатът вече притежава, то разходите за тяхното придобиване не попадат
сред допустимите по процедурата разходи за придобиване на машини,
съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи,
необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти –
стоки и/или услуги).
2. Моля, запознайте се с отговор на въпрос 173.

Поздрави!

269.

25.07.2018 г.

Подател: Тереза Преславска
Ел. поща: tpreslavska@epconsulting.bg
Здравейте!
Имам следните въпроси:
1.Възможно ли е предприемачът да е включен в екипа по проекта и да
извършва работата от разстояние в чужбина, например на 4 часов трудов
договор, като разбира се си идва често в България (веднъж в месеца или

1. Моля, запознайте се отговор на въпрос № 123.
В допълнение, това обстоятелство следва да бъде описано в т. 9 „Екип“ от
Формуляра за кандидатстване, в рамките за описанието за конкретното лице, за
което този тип заетост се планира.
2. За целите на процедурата и съгласно т. 49 от §1 на допълнителните разпоредби
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веднъж на 2 седмици) и това да бъде регламентирано в трудовия договор?
Предполагам догодина, когато се изпълнява проектът ще следвам
магистратура в UK и бих желала да съчетая и двете неща.

на закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) "нетни приходи от
продажби" са тези по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), т.е. сумите от
продажба на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на
предприятието, намалени с търговските отстъпки, отбивите, рабатите и данъка
върху добавената стойност (т.11 от § 1 на ДР на ЗСч).

Ако отговорът на въпроса е ДА, това предварително ли трябва да е
упоменато в описанието на проекта или става допълнително при
евентуалното подписване на договора за срартиране на проекта?
2. Моля за дефиниция на "нетни приходи от продажби".
3. Възможно ли е визираните " нетни приходи от продажби" да включват и
приходи от други дейности на фирмата, различни от предприемаческата
идея, които са със същия КИД, но не са залегнали в конкретнотопроектно
предложение?
4. Има ли ограничения за горната граница на допустими разходи за
дълготрайни материални активи за реализиране на предприемаческата
идея / т.2 от допустимите разходи по процедурата - стр.26 от Условията за
кандидатстване/, така както конкретно са определени максималните суми
за всички други допустими разходи / т.3-8 стр.28-30 от Условията за
кндидатстване/?
5. Възможно ли е след като по проекта са заложени конкретни лица, за
които ще се цели устойива заетост, след стартирането му и в процеса на
изпълнение, предприемачът да смени някои от тях и докаже тяхната
устойчнивост с други участници по трудов договор в проекта?
Благодаря и успешна работа!
Подател: Динка Владимирова
Ел. поща: vladimirova.dinka@gmail.com

3. Във връзка с оценката по критерий I.4. „Прогнозна стойност на нетните
приходи от продажби“ предвид се вземат нетните приходи от продажби за
съответната година - Таблица 1, колона 5 за съответната година, ред “Общо” от
Бизнес плана (Приложение А). В поясненията към таблица 1 на Бизнес плана
изрично е указано, че в таблицата следва да се включи информация за
продуктите/услугите, които формират нетните приходи от продажби на
предприятието. Посоченото изключва възможността за включване на
информация за продукти/услуги, които формират нетните приходи от продажби
само на отделна икономическа дейност, както и само тези, които са обект на
предприемаческата идея.
4. Условията за кандидатстване не поставят ограничение по отношение
максимално допустимия размер на разходи за придобиване на машини,
съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи,
необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти –
стоки и/или услуги.
5. 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
(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“.
Допълнително, в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите
следва да представят разяснение кои лица от екипа на кандидата са лица с
трайни увреждания и за кои се предвижда осигуряване на устойчива заетост.
В тази връзка, посоченото от Вас е допустимо само в случаите, в които по време
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на изпълнение на проекта настъпят промени в членовете от екипа по обективни
причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини).
В случай че това се случи за лица, които са част от квалифицирания персонал,
обект на оценка, бенефициентите следва да ги заменят с членове, които имат
еквивалентни професионален опит и образователно-квалификационно ниво на
оценените такива съгласно раздел II „Опит и образование на предприемача и на
екипа на кандидата“ от критериите за техническа и финансова оценка. При
неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи
на възстановяване.
В случай че промяната настъпи за лица, които са част от квалифицирания
персонал, който не е обект на оценка, следва да бъдат изпълнени изискванията,
разписани на етап кандидатстване за съответното лице в т. 9 „Екип“ от
Формуляра за кандидатстване, вкл. образование, сходно на позицията, която
лицето ще заема по проекта и/или минимум 2 години професионален опит,
сходен на позицията, която лицето ще заема по проекта.

270.

25.07.2018 г.

Здравейте,
Моля да поясните в т. 8 „Индикатори“ от Апликационния формуляр, защо
мерната единица за индикатора „Прогнозна стойност на нетните приходи
от продажби“ е %, а не лева, при положение, че в поле „Целева стойност
общо“, е необходимо да се запише сумата на нетните приходи от
продажби за години N, N+1 и N+2 , от Таблица 1 от Бизнес плана
С уважение,
Подател: Павлина Ветрилова
Ел. поща: office@evroprogrami.com

271.

25.07.2018 г.

Здравейте,
Имам въпроси, свързан с определяне на областите на интервенция в
апликационния формуляр.

В т. 7 от Условията за кандидатстване е посочено, че целевата стойност на
индикатора съответства на критерий I.4 „Прогнозна стойност на нетните
приходи от продажби“ от критериите за техническа и финансова оценка, като
начинът за изчисляване е посочен в колона „Източник на проверка“ към
критерия. Този текст фигурира и в Примерните указания за попълване на
Електронен формуляр за кандидатстване (приложение У), като пред него в скоби
е посочено, че целевата стойност е в %. От съдържанието на критерий I.4 е
видно, че при него се оценява % нетни приходи от продажби (които кандидатът
ще реализира за периода N - N+2) от размера на заявената БФП по проекта.
Допълнително, при избора на индикатора от падащото меню в т. 8 „Индикатори“
от Формуляра за кандидатстване, мярката на индикатора отново е %.
В раздел 4 „Финансова информация – кодове по измерения“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатите следва да изберат от падащото меню на поле №1
„Област на интервенция“ кодът, съответстващ на предприемаческата идея, която
ще реализират.
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Посочването на област на интервенция с код 067 задължително ли е?

Във връзка с насочеността на настоящата процедура и нейната основна цел създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия
2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и
регионални предизвикателства, област на интервенция 067 „Развитие на
дейността на МСП, подкрепа за предприемачеството и създаването на
предприятия“, би следвало да е приложима за всички кандидати по процедурата.

Ако кодът на проекта по КИД 2008 е 59.20 „Звукозаписване и издаване на
музика“, то следва ли да се посочи, че проектът се изпълнява в област на
интервенция 076 и/или 077. Ако отговорът Ви е ДА, то коя от двете
области следва да се посочи в случая, в който кандидатът ще се занимава
със звукозаписване и издаване на музика?
Какво следва да се разбира под културни и творчески активи? Бихте ли
дали конкретен пример? А, какво следва да се разбира под културни и
творчески услуги? Бихте ли дали отново конкретен пример?

Следва да имате предвид, че е по преценка на кандидатите към коя област на
интервенция следва да отнесат своята предприемаческа идея, в зависимост от
нейната специфика.

Ако кандидатът се ангажира да назначи по проекта лице с намалена
трудоспособност, то следва ли той да се разглежда като социално
предприятие и съответно следва ли да се избере и област на интервенция с
код 073?

В случай че тя е свързана със създаване на културни и творчески активи, напр.
производство на музикални инструменти, следва да бъде избрана област на
интервенция 076 „Развитие и популяризиране на културни и творчески активи в
МСП“, докато при описаната от Вас хипотеза за предприятие с код на проекта по
КИД 2008 59.20 „Звукозаписване и издаване на музика“, по-скоро приложима би
била област на интервенция 077 „Развитие и популяризиране на културни и
творчески услуги във или за МСП“.

Ако са избрани няколко области на интервенция, то как в БЮДЖЕТА
трябва да бъдат разпределени разходите между отделните кодове по
области на интервенция. Така например, ако кандидатът планира да закупи
звукозаписно оборудване, неговата стойност под кой трябва да бъде
отразена - код 067 или 076(077)?
С уважение,

В случай че са посочени повече от една област на интервенция, в раздел 5
„Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване се появяват допълнителни колони, в
които чрез падащото меню кандидатите следва да определят кой разход от 3-то
ниво към коя област на интервенция се отнася, като това е по тяхна преценка.

Подател: Павлина Ветрилова
Ел. поща: office@evroprogrami.com
272.

25.07.2018 г.

Здравейте,
Искам да попитам мога ли да участвам в обявеният конкурс с съвсем нова
фирма създадена преди месец, защото не успях да се ориентирам точно за
това дали новосъздадени фирми имат право на участие. Фирмата е съвсем
нова но предмета на дейност е Продуктова и рекламна фотография и видео
заснемане.
Благодаря предварително.

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 (т.е. датата на подаване на проектното предложение чрез
системата ИСУН 2020).
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Подател: Драгомир Русинов
Ел. поща: drago1st@abv.bg
Уважаеми госпожи и господа,

Моля, запознайте с отговор на въпрос № 203, т. 1.

Във връзка с изискванията за попълване на таблица „Прогнозна
амортизация“ от Приложение А – Бизнес план към документацията по
Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“ моля за отговор на въпроса:
Ако стартиращото предприятие придобие дълготраен актив със срок за
амортизиране 2 години през първия проектен месец (проект с
продължителност 18 месеца) и то започне амортизацията му през втория
проектен месец, амортизацията ще обхване 17 месеца от времето на
проекта и 7 месеца след неговото приключване от година N (първата
приключена финансова година, следваща годината на приключване на
проекта). Tаблица „Прогнозна амортизация“ се основава на допускането,
че амортизациите започват от година N. При такава ситуация няма ли да се
окаже, че в бизнес плана се залагат амортизации през години N и N+1,
които вече са приключени през времето на изпълнение на проекта? Моля
разяснете смисъла на това отнасяне на визираните амортизации към
години N и N+1 и обяснете, как да се процедира с данните в тази таблица.
Благодаря за Вашата отзивчивост предварително!
С поздрав,

274.

26.07.2018 г.

Подател: Росица Пенева
Ел. поща: rondi4ka@abv.bg
Здравейте,
Във
връзка
с
BG16RFOP002-2.024
„НАСЪРЧАВАНЕ
НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“, ако предприемачът е бил адвокат, то опитът
в областта на предприемаческата идея може ли да се докаже с
Удостоверение от съответната адвокатска колегия, в която същият е бил
вписан?
Благодаря!

Съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване, документите, с които се доказва
наличието на професионален опит в областта на предприемаческата идея на
квалифицирания персонал, обект на оценка (вкл. предприемача), включват:
трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, трудов договор,
граждански договор, договор за управление.
Удостоверение от адвокатска колегия не попада сред изрично посочените
документи и няма да бъде взето предвид при извършване на оценката по
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Подател: Юлияна Георгиева
Ел. поща: yuliana.ognqnova@gmail.com
Здравейте,
Бих искала да попитам, относно Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020, Приоритетна ос 2 "Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.1. "Достъп до
финансиране в подкрепа на предприемачеството", в сектор C32.50
"Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства",
може ли да се кандидатства за Зъботехническа лаборатория?
И ако не може в този сектор, дали е възможно в друг, по тази програма?

Разяснения от УО
съответните критерии за професионален опит в областта на предприемаческата
идея.
Посоченият от Вас код на икономическа дейност попада сред допустимите за
подкрепа по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване
на предприемачеството“ като Условията за кандидатстване по нея не поставят
изрични ограничения относно вида на предприемаческото начинание, което
може да се стартира в рамките на този код на дейност. Обръщаме внимание, че
допустимите сектори/кодове на икомическа дейност съгласно КИД-2008 са
изрично посочени в т. 11.1, 6) от Условията за кандидатстване.

Благодаря за отделеното време и внимание!
Поздрави

276.

26.07.2018 г.

Подател: Юлия Газиева
Ел. поща: yuliya.gazieva7@gmail.com
Здравейте.
Моля за уточнение по следния въпрос:
1. Допустим разход ли е по процедурата закупуване на дълготраен
нематериален актив – права върху функциониращ уебсайт /портал, вкл.
домейн и съдържание?
Въпросният сайт има солидна аудитория, но не генерира приходи. Поради
липса на възможност за финансиране на по-нататъшно опериране на сайта,
неговият собственик възнамерява да го продаде или затвори..
Потенциален
кандидат
по
процедурата
„Насърчаване
на
предприемачеството” обмисля закупуването на правата върху
сайта/портала и прилагане на нов бизнес модел за него, базиран на
голямата му аудитория. Дейността на сайта попада в допустимите за
финансиране сектори.

Съгласно определението за нематериални активи, дадено в Приложение Л към
Условията за кандидатстване „нематериални активи“ означава активи, които
нямат физически или финансов израз, като патенти, лицензи, ноу- хау или друга
интелектуална собственост.
Съгласно представената в запитването Ви информация, придобиването на
подобен уеб-сайт би следвало да може да попадне в категорията допустими
разходи „разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл.
разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на
предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги)“. Независимо от това
следва да прецените доколко всички елементи, които са част от процеса по
придобиване на този уеб-сайт, се включват в определението за ДНА.
Обръщаме внимание че разходите за придобиване ДНА не трябва да надхвърлят
50 000 лева.
Съгласно Условията за кандидатстване с оглед определяне на реалистичността
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Ще бъде ли допустим разходът по закупуване на този сайт по процедурата
и ако „да” - за целите на прилагане на оферта от производител или първи
доставчик достатъчно ли е да приложим оферта с продажна цена от
собственикът на сайта?

на предвидените разходи за закупуване на ДМА и ДНА, 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.

Благодаря предварително,

Допълнително, за да удостоверят, че представените от тях оферти за
дълготрайни активи отговарят на изискването да са от производител или първи
доставчик, кандидатите по процедурата следва да декларират обстоятелствата в
Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и
условията за изпълнение (Приложение Б). В допълнение към декларирането на
обстоятелствата при подаване на проектното предложение, кандидатите следва
да представят и Декларация от производител/оторизационно писмо от първи
доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи
доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на
оферта от производител или първи доставчик.

Подател: Людмил Людмилов
Ел. поща: lulu27@abv.bg

В описания от Вас случай към офертата освен посочената Декларация, че
кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение
(Приложение Б), кандидатът следва да приложи и Декларация от производител
(собственикът на уеб-сайта). Ако от самата оферта е видно, че оферентът е
производител на съответния актив (в случая ДНА под формата на уеб-сайт), за
който предоставя оферта, кандидатът не следва да представя Декларация от
производител.
Моля, имайте предвид, че след сключване на административен договор за
безвъзмездна финансова помощ, при избора на изпълнител/и за доставка на
съответният актив (в случая ДНА под формата на уеб-сайт), следва
задължително да прилагате 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.
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277.

26.07.2018 г.

Моля, запознайте с отговор на въпрос № 225.

278.

26.07.2018 г.

Здравейте,
изпращам Ви информация във връзка с отговора Ви на въпрос 133:
В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето
образование, обнародван в ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г,. е записано:
§ 6. Дипломи за висше образование, издадени от висшите училища до
влизането на този закон в сила, дават правата на завършили образователна
степен "магистър".
§ 65. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник".
Поздрави,
Подател: Мая Тодорова
Ел. поща: maiatodorova@abv.bg
Здравейте,
Допустим ли предприемач (притежаващ 51% от фирмата кандидат), който
в момента на кандидатстване притежава 1% от дяловете на земеделска
кооперация и е изборно назначен на длъжността председател на същата
земеделска кооперация?
С уважение,
Подател: Николай Куманов
Ел. поща: nikuma2017@gmail.com

279.

26.07.2018 г.

Здравейте, моля за разяснение по следните въпроси:
1. В отговор на зазаден въпрос номер 12 от 22.06.2018г. , вашият отговор е
: "1. В т. 14.3 „Недопустими разходи“ от Условията за кандидатстване е
посочено, че е недопустимо закупуването на дълготрайни материални
активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с
постигане на целите на проекта. В тази връзка, разходите за закупуване на
офис пакет за операционна система са недопустими по настоящата

Съгласно т. 11.1, т. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата,
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.
От друга страна, кооперациите (включително и земеделските), съгласно Закона
за кооперациите, се управляват от общо събрание, управителен съвет,
председател (ръководи текущата дейност на кооперацията, представлява
кооперацията) и контролен съвет. Доколкото от запитването е видно, че
физическото лице-предприемач участва в управлението на друго юридическо
лице, регистрирано съгласно Закона за кооперациите, подобен кандидат е
недопустим по настоящата процедура.
1. Разходите за офис пакет за операционна система не се считат за допустими за
подкрепа по настоящата процедура, защото освен че попадат в категорията
недопустими разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и
дълготрайни нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с
постигане на целите на проекта, така също и защото се включват в категорията
административни разходи, които също са сред недопустимите за подкрепа. Ако
независимо от това, за целите на реализиране на предприемаческата идея имате
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процедура."
В същото време има дейности, като 62.01 "Компютърно програмиране",
например, за които компютър с операционна система, включително и офис
пакет са основно средство за работа, т.е са пряко свързани с постигането
на целите на проекта и реализирането на предприемаческата идея. Каква е
причината да ги посочите като недопустими или не сме разбрали правилно
вашия отгвор? Моля за еднозначен отговор, допустими или не, за
закупуване по програмата, са операционни системи и офис пакет за
компютри, които ще са основното средство за работа в стартиращото
предприятие?
2. Относно допустимите позиции за квалифициран персонал, който да бъде
нает по проекта, многократно отговаряте, че се разрешава само такъв
имаш отношение към реализирането на предприемаческата идея (пример
въпрос 188). В същото време маркетинг специалист или директор
продажби имат пряко отношение и значение за достигане и реализиране на
пазара на съответните стоки или услуги (каквато е явно и целта на
процедурата, предвид тежеста в оценката на прогнозните приходи от
продажби) и отговарят на определението за квалифициран персонал. Моля
за разяснение какво се разбира за целите на програмата под квалифициран
персонал, необходим за изпълнението на проекта? Ясно е, че не се
финансират длъжности по администрирането на проекта, както и
консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер (т. е
месечно счетоводно обслужване и др. подобни), но какво всъщност е
допустимо освен персонала пряко зает в дизайна и производството на
съответната стока/услуга?
Благодаря предварително за отговора,

нужда от подобен офис пакет, същият ще може да бъде придобит, ако е включен
в общата стойност на разходите за придобиване на компютърно оборудване (т.е.
като част от разходите за придобиване на ДМА), посочена в бюджета на проекта
(т. 5 от Формуляра за кандидатстване), без разходите за пакета да бъдат
посочвани отделно като разходи за придобиване на ДНА. В случай че са
посочени в отделен ред в бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати.

Подател: Диана Иванова
Ел. поща: omegareal@abv.bg
Здравейте,
Благодаря за изчерпателните отговори на зададените досега въпроси от
нас.
Моля да поясните каква трябва да бъде проведена процедури за избор на
изпълнители за услугите, които са на стойност от 2 хил. до 10 хил. лв, за:
• Икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания
иновативен продукт.

2. Във връзка с отговора на въпрос № 188 и предвид факта, че наемането на
персонал, ангажиран със задачи по продажби, наблюдение и оценка на пазарната
среда, е обичайна практика за всяка компания, независимо от това каква е
областта на предприемаческата идея, разходите за възнаграждения на подобен
персонал, вкл. маркетинг специалист или директор продажби, са недопустими по
настоящата процедура.

При процедури за избор на изпълнител и когато размерът на поръчката (доставка
или услуга) е под 30 000 лв., се прилага процедура Съобщение за събиране на
ценови предложения.
За повече информация може да се запознаете с Ръководството за изпълнение на
ДБФП по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
(което може да бъде намерено на интернет страницата на Управляващия орган-
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•
Разработване на маркетингов план за пазарна реализация на
иновативния продукт.
• Защита на интелектуална собственост на иновативния продукт
За визуализация за направа на табела, брошури, за интернет страница на
проекта и т.н.

http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativna-programainovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020).

С Уважение,
Подател: Павлина Долашка
Ел. поща: pda54@abv.bg
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