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Дата на разясненията от УО:  23 ноември 2018 г. 

640. 15.11.2018 г. Привет, 

 

Във връзка с подаден проект, по Процедура Насърчаване на 

предприемачеството, моля за Вашият компетентен отговор, относно: 

 

Подаден е проект по Процедура Насърчаване на предприемачеството, в 

сектор „Инженерни дейности и технически консултации“, дейност 

допустима с подаване на проектни предложения до 16:30 часа на 10.12.2018 

г. Същият проект е подаден на 05.08.2018г., тъй като предприемачът 

навърши 29г. на 06.08.2018г. В тази връзка: 

 

Допустим ли е подаденият проект, макар че е входиран в първият срок за 

прием на проектни предложения? 

 

В случай, че проектът е допустим, ще получи ли предприемача точки по 

критерий "Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г.", в 

предвид, че проектът е подаден в първият срок за прием на проектни 

предложения". 

 

Благодаря за отделеното време! 

 

Поздрави, 

 

Подател: Е.Манолова 

Ел. поща: emiliq_manolova92@abv.bg 

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 16. 

 

641. 15.11.2018 г. Здравейте, 

 

Бих искала да задам следния въпрос: 

 

Фирмата кандидат ще кандидатства с проект в код 74.10 и по конкретно за 

интериорен дизайн. Фирмата обаче планира да осъществява и архитектурни 

дейности, които отново са допустими, но в друг код. Водещи са услугите по 

интериорен дизайн и такава е спецификата на предприемаческата идея. В 

бизнес плана ще бъдат включени както услугите по интериорен дизайн, 

За целите на процедурата и съгласно т. 49 от §1 на допълнителните разпоредби на 

Закона 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). 

Допълнително, във връзка с оценката по критерии I.4 „Прогнозна стойност на 

нетните приходи от продажби“ и I.5 „Прогнозна стойност на EBITDA“ предвид 
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така и по архитектурно проектиране.  Въпросът ми е в този случай, когато 

се разписва бизнес плана, индикаторите за нетни приходи и ЕБИТДА дали 

следва да се пресмятат само предвид заложените приходи/разходи за 

дейността по интериорен дизайн, тъй като такъв е кодът на проекта или на 

база приходите и разходите включително с архитектурния дизайн? 

 

Благодаря предварително. 

 

С уважение, 

 

Подател: Маргарита Стипцова 

Ел. поща: m.stiptsova@i-dea.eu 

се вземат нетни 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. 

Допълнително, моля, запознайте се с отговора на въпрос № 625, т. 1. 

642. 15.11.2018 г. Здравейте, 

 

Относно: Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024  

„Насърчаване на предприемачеството“ 

 

Моля за конкретен отговор: 

 

Машинният парк необходим за производството на пелети се състои от 

няколко машини! 

 

Закупили сме част от тях. Допустимо ли е да закупим и останалите, който са 

необходими, за да затворим цикъла за производство на пелети!  

  

Лека седмица, 

 

Подател: инж. Георгиев 

Ел. поща: krumgeorgiev2004@yahoo.com 

Допустими по процедурата са разходи за придобиване на машини, съоръжения и 

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), 

необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – 

стоки и/или услуги). 

В тази връзка, в случай че описаните от Вас машини представляват отделени 

ДМА, а не част/компонент от съществуваща/и машина/и, която/които кандидатът 

вече притежава и отговарят на горепосоченото изискване, както и на останалите 

изисквания приложими към ДМА, то разходите за тяхното придобиване биха 

били допустими. 

Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на 

конкретен разход, включен в рамките на подаденото проектно предложение, ще 

бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с 

цялата информация относно това проектно предложение. 

По отношение допустимостта на дейностите, свързани с производството на 

пелети, моля да се запознаете с отговори на въпроси с № 71, 76, 170, т. 3, 172, 581 

и 623. 

643. 16.11.2018 г. Здравейте,  

 

Все още не сте публикували отговор на предните ми въпроси (към 14:00ч. 

на 16.11.2018г), но имам и нови такива: 

Съгласно, чл. 5, ал. 4 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на 

детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

за периода 2014 - 2020 г., разясненията се съобщават в 10-дневен срок от 
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Фирмата е регистрирана (има седалище) на територията на област Велико 

Търново и ще извършва (предлага) вид УСЛУГА.  

 

    1.    Допустимо ли е проектът да се изпълнява на територията на 

ВСИЧКИ административни области на РБългария?  

 

    2.    Ако горното е допустимо, какъв брой точки ще донесе това при 

оценяване на проектното предложение? 

 

Моля за конкретни отговори. 

 

С уважение,  

 

Подател: Николай Николов 

Ел. поща: nikolov.n.d@abv.bg 

получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на 

срока за кандидатстване. 

В тази връзка и при спазване на горепосочения срок, отговорите на поставените 

от Вас въпроси, зададени на 12.11.2018 г., ще се публикуват 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. 

1. Обръщаме внимание, че един проект може да има повече от едно място на 

изпълнение. За целта при попълването на Формуляра за кандидатстване, и по-

специално т. 1 „Място на изпълнение на проекта“, следва да посочите всички 

места, на които същият ще се изпълнява. След въвеждането на повече от едно 

място за изпълнение, в раздел 5 „Бюджет“ кандидатът трябва да определи 

поотделно за всеки един разход от 3-то ниво за кое място на изпълнение е 

предвиден. За повече информация може да се запознаете с Примерните указания 

за попълване на Електронен формуляр за кандидатстване и подаване на проектно 

предложение по процедура  BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на 

предприемачеството“  чрез системата ИСУН 2020 (Приложение У).  

След въвеждането на повече от едно място на изпълнение на проекта в т. 5 

„Бюджет“ кандидатът следва да обвърже всеки един разход с конкретно място за 

изпълнение. 

Следва да имате предвид, че 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. 

2. По отношение на критерий III.3 „Регионална приоритизация на проекти“, за да 

получи съответните точки (1, 3 или 5, в зависимост от групата области, в която 

попада), предприятието-кандидат следва да е регистрирано (да има седалище) на 

територията на съответната група области и всички заложени разходи в бюджета 

да се реализират също в рамките на тази група от области. 

http://www.opic.bg/
http://www.eumis2020.government.bg/
http://www.eufunds.bg/
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644. 17.11.2018 г. Здравейте,  

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.0 24 „Насърчаване на 

предприемачеството“ бих искала да попитам допустимо ли е към разходите 

за визуализация да се включат разходи за изработка на рекламни брошури, 

химикали, тефтери и др. с логото на проекта? 

 

Предварително благодаря! 

 

Подател: Иванка Пеева 

Ел. поща: account-plast@abv.bg 

Моля, запознайте се отговор на въпрос № 584, т. 2. 

645. 17.11.2018 г. Здравейте, 

 

Във връзка с Условията за кандидатстване по процедура "Насърчаване на 

предприемачеството" моля да ми отговорите на следния въпрос: 

 

Предприемачът планира да закупи CAD/CAM система /софтуер и хардуер/, 

която се състои от 4 взаимно свързани технологично съвместими апарата. 

Трябва ли в офертата от доставчик да бъдат посочени отделни цени на всяка 

от машините при положение, че те по същество са една обща система за 

производство? В един, или в 4 бюджетни реда трябва да бъдат описани 

машините във формуляра? 

 

Предварително благодаря! 

 

Подател: Люба Асенова 

Ел. поща: luba.asenova@abv.bg 

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 614. 

646. 19.11.2018 г. Здравейте, 

Имаме въпрос, във връзка с проектно предложение по процедура 

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“: 

 

Освен лицата, посочени в т. 14.2. от Условията за кандидатстване, I 

Квалифициран персонал, който е обект на оценка, кандидатите могат да 

наемат на трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, 

необходим за изпълнението на проекта. Задължително изискване за тези 

лица е да имат образование, сходно на позицията, която лицето ще заема по 

По отношение на квалифицирания персонал, който не е обект на оценка, при 

описание на съответното лице в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване, 

кандидатите следва да заложат изискване за 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, като е изцяло по тяхна 

преценка, съобразявайки спецификата на съответната позиция, която се 

предвижда лицето да заема, какво образование (вкл. степента и 

областта/специалността) да заложат като изискване. 
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проекта и/или минимум 2 години професионален опит, сходен на 

позицията, която лицето ще заема по проекта. Тези лица не следва да бъдат 

посочвани поименно, но за тях следва да бъде представена информация в т. 

9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване съгласно посоченото в т. 14.2. от 

Условията за кандидатстване, II. Квалифициран персонал, който не е обект 

на оценка. 

 

Въпросът ми е дали представянето на документ за придобита степен на 

професионална квалификация, издаден от лицензиран от НАПОО център за 

професионално обучение на такова лице ще се приеме, че е изпълнено 

изискването за образование, сходно на позицията, която лицето ще заема по 

проекта? 

 

Благодаря предварително! 

 

Подател: Галя Менова 

Ел. поща: galyamenova@gmail.com 

Обръщаме внимание, че на етап кандидатстване не е необходимо представянето 

на документи, потвърждаващи изпълнението на горепосочените изискванията по 

отношение на квалифицирания персонал, който не е обект на оценка. 

На етап изпълнение, по време на отчитане пред УО на първите разходи за 

работни заплати за съответното лице, когато ще трябва да се представят и 

документи потвърждаващи заложените във Формуляра за кандидатстване 

изисквания (за опит и/или образование, сходни на позицията, която лицето ще 

заема по проекта), посоченият в запитването Ви документ би се приел от 

Управляващия орган, в случай че същият потвърждава наличието на заложеното 

от кандидата в т. 9 на етап кандидатстване изискване за образование. 

647. 19.11.2018 г. Здравейте, 

Относно: Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024  

„Насърчаване на предприемачеството“ 

Моля за конкретен отговор: 

 

На лице от екипа, обект на оценка, длъжността „Организатор, 

производство” допустима ли е по процедурата?  

 

Лека седмица, 

 

С уважение, 

 

Подател: Виктор Георгиев 

Ел. поща: vkg87@abv.bg 

Следва  да  имате  предвид,  че  е  по  преценка  на  кандидатите  на  каква 

длъжност/позиция да бъде  назначен квалифицирания персонал, в зависимост от 

спецификата  на  проектното  предложение  и  планираната  за  реализиране 

предприемаческа  идея,  както  и  при  спазване  на  изискванията  приложими  

към разходите за възнаграждения. В случай че предприемаческата идея се отнася 

до развитието на  производствена  дейност  в  допустим  по  процедурата  код,  то 

длъжността „организатор производство” би се считала за допустима. 

Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на 

конкретен разход, включен в рамките на подаденото проектно предложение, ще 

бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с 

цялата информация относно това проектно предложение. 

648. 19.11.2018 г. Здравейте, 

 

1. Участваме за финансиране на дизайнерско студио, като за целта са ни 

необходими компютри и задължителен за целите на дейността специфичен 

софтуер.  

1. Моля, запознайте се с отговори на въпроси с № 112 и 249. 

2. Моля, имайте предвид, че офертите са индикативни и служат за оценка на 

реалистичността на разходите за активи (ДМА и ДНА), заложени в бюджета на 

проекта и е в интерес на кандидата да представи оферти, които в най-пълна 
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Лицензите на чертожните програми  autocad и 3D max studio са за макс. сток 

от 3 години.Няма сходни, като функция чертожни програми, които да са с 

безсрочен лиценз. Ще бъде ли допустим разход закупуването на лиценз за 3 

години? 

2. Фирмата официален първи/доставчик на ДМА, може да ни предостави 

оферти със срок на валидност 7 дни. Проблем ли е, предвид факта, че 

офертите са индикативни, и в процеса на изпълнение на проекта, може да се 

наложи да се подменят определени артикули, заради отпадане от 

производство, смяна на модели и т.н. 

3. Необходимо ли е оторизационните писма да бъдат преведени на 

български език? Оригиналните такива са официални документи от 

производител на английски език.  

Благодаря предварително 

 

Подател: Преслава Вангелова 

Ел. поща: p_vangelova@abv.bg 

степен доказват реалистичността на тези разходи. 

Обръщаме внимание, че  добавянето на различни от първоначално заложените 

категории разходи в т. 5 „Бюджет“от Формуляра за кандидатстване е 

недопустимо. 

3. Оторизационни писма , които са на чужд език, следва да бъдат представени и в 

превод на български език, като Условията за кандидатстване по настоящата 

процедура не поставят изискване преводът да бъде от заклет преводач. 

 

649. 19.11.2018 г. Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на 

предприемачеството“ 

 

Уважаема Оценителна комисия,  

 

В хипотезата, в която предприятие Х, с КИД М 71.12 „Разработване и 

реализиране на проекти свързани с електротехниката и електрониката“, 

проектира и изпълнява поставянето на електрически съоръжения, като 

предмета дейност предполага поставяне на електрически съоръжения с 

висок монтаж (пр. улични лампи, електрически стълбове и др.), допустимо 

ли е закупуването на автовишка, която представлява мобилна транспортна 

площадка (транспортно средство със закрепена стълба)? 

 

Благодаря предварително. 

 

Поздрави, 

 

Подател: Ана Здравкова 

Ел. поща: ana.zdravkova@gwconsulting.bg 

Посочените в запитването Ви разходи са изброени изрично като недопустими в т. 

14.3 „Недопустими разходи“ от Условията за кандидатстване по процедурата. 
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650. 19.11.2018 г. Здравейте, 

по процедура BG16RFOP002 - 2.024 "Насърчаване на предприемачеството", 

съгласно „Критерии и методология за оценка на проектни предложения“, 

във връзка с „Професионален опит на екипа на кандидата в областта на 

предприемаческата идея“, имам следния въпрос: 

 

Професионалният опит на лице от екипа, обект на оценка, е натрупан от 

физическо лице в качеството му на свободно практикуващ (freelancer) по 

Немското законодателство, където този род отношения се уреждат с 

договор между свободно практикуващия и неговите клиенти. 

 

Ще се признае ли за документ, доказващ наличието на професионален опит 

на предприемача/екипа в областта на предприемаческата идея, такъв немски 

рамков договор, подкрепен с удостоверение от фирмата клиент, уточняващо 

периода на изпълнение и конкретния натрупан професионален опит, които 

не фигурират конкретно в рамковия договор? 

 

С уважение, 

 

Подател: Ясен Тошев 

Ел. поща: yassen@gmail.com 

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 500. 

 

651. 19.11.2018 г. Здравейте,  

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.0 24 „Насърчаване на 

предприемачеството“ и изчисляване на показателя EBITDA бих искала да 

задам следните въпроси:  

1. При попълване на Приложение А Бизнес план кои приходи и разходи 

следва да се заложат - само тези, които са свързани с проекта и за които е 

искано финансиране или приходите и разходите общо за фирмата 

(например ако фирмата има и допълнително наети работници, за заплатите 

на които не е искано финансиране; разходите за счетоводни услуги, които 

са недопустими по проекта, но се плащат ежемесечно от фирмата; разходи 

за канцеларски материали, СОТ и др.)?  

2. Какво се случва при положение, че заложим определена сума на приходи 

и разходи, но в последствие не успеем да изпълним заложеното, като обаче 

претеглената стойност на EBITDA отговаря на заложената по проекта? 

Например, ако и приходите и разходите за трите години са по-малко от 

1. В поясненията към таблиците от Бизнес плана изрично е указано, че в тях 

следва да се включи информация за прогнозните данни на самото предприятие, 

което изключва възможността за включване на информация, която се онася само 

до отделна икономическа дейност, както и само такава, пряко свързана с 

реализирането на предприемаческата идея. 

Допълнително, моля запознайте се с отговор на въпрос № 641. 

2. Данните относно двата индикатора  – „Прогнозна стойност на нетните приходи 

от продажби“ и „Прогнозна стойност на EBITDA“ ще бъдат проследявани в края 

на третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на 

проекта. В случай на неизпълнение, ще бъдат налагани корекции съгласно 

посоченото в чл. 6 на Административния договор за безвъзмездна финансова 

помощ (Приложение О към Условията за изпълнение).   
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заложените, но претеглената стойност на EBITDA е равна на заложената по 

проекта, или обратното - и приходите и разходите са повече от заложените?  

Предварително благодаря! 

 

Подател: Иванка Пеева 

Ел. поща: account-plast@abv.bg 

 

 
 
 
 


