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Дата на разясненията от УО: 17 август 2018 г. 

399. 09.08.2018 г. Здравейте! 

 

Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура 

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“,  

имам следните 2 въпроса: 

 Необходимо ли е кандидатстващата организация да има 1 или 2 

приключени финансови години?  

 Допустими ли са участници, които не са развивали дейност и нямат 

приключена финансова година? 

 

С уважение, 

Подател: Мариян Денев 

Ел. поща: s_petrov_s@abv.bg 

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).  

Предвид изложеното, Условията за кандидатстване по процедурата не поставят 

изискване за приключена финансова година на кандидатите. 

 

 

400. 09.08.2018 г. Във връзка с допустимост на кандидата по процедурата, при нас възниква 

следния казус:  

Към момента на обявяване на процедурата предприемачът е съсобственик с 

50% и управител на ООД за счетоводни услуги.Предприемачът не развива 

дейността към момента на обявяване на процедурата, но фирмата му е 

осъществявала дейност до 31.12.2017 г. и се занимава с фотография и 

фотографски услуги като творец.Съпругът на предприемачът е собственик и 

управител на фирма за фотографски услуги, която не е развивала дейност 

към настоящата дата. 

 

След обявяването на процедура BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“, предприемачът прехвърля дела си от 50 % на 

съпруга си и е освободен от отговорността да е управител и представляващ 

фирмата за счетоводни услуги и става едноличен собственик на капитала и 

представляващ и управител на ЕООД за фотографски по КИД M74.20 

„Дейности в областта на фотографията“, като промяната на обстоятелствата 

е отразена в ТР. 

 

В момента на подаване на проектното предложение, предприемачът е 

едноличен собственик на капитала на ЕООД с КИД M74.20 „Дейности в 

областта на фотографията, няма участие в други търговски дружества и 

Съгласно Условията за кандидатстване допустими по настоящата процедура за 

подбор на проекти са само кандидати, при които над 50% от предприятието се 

притежават от едно физическо лице-предприемач. Допълнително предприемачът 

не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в 

капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или 

едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за 

кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които 

не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови 

години. 

Представената в запитването информация не е достатъчна за да се предостави 

категоричен отговор. Въпреки това следва да имате предвид, че предприятието, 

на което е управител предприемача (ЕООД за фотографски услуги по КИД 

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“), видно от запитването Ви е 

създадено след датата на обявяване на процедурата, т.е. е новообразувано през 

2018 г. В този случай, по отношение на новорегистрирани предприятия,  

обстоятелствата по отношение свързаност се преценяват спрямо текущата 

година – 2018 г. Видно от посочената от Вас информация, през нея физическото 

лице е имало участие и в управлението (управител) и е бил съсобственик с над 
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кооперации, не е управител или член на УС и Надзорни и контролни съвети 

на ТД и кооперации. 

 

В Условията за кандидатстване по процедурата и в отговора на УО по 

въпрос 24, от 24.06.2018 г. подвъпрос 4, сте отговорили:4. Допустими по 

настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са 

независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия 

(ЗМСП), като кандидатите трябва да отговарят на посоченото изискване в 

периода от подаване на проектното предложение до приключване на 

изпълнението на проекта. 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 свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 

от закона. 

 

Допълнително, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са 

само кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно 

физическо лице-предприемач. 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. 

 

Моля да ни отговорите допустим ли е в този случай кандидата по казуса и 

попада ли в някоя/и от хипотезите за недопустимост. 

 

Допълнително в този случай, кандидатът попада ли под хипотезата , а 

именно на т.6 от ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И 

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЧЛ. 7 ОТ ПМС 162/2016 г., , а именно:" 

Не е преустановил дейността си";  

 

Моля за конкретност в отговора ви. 

 

С уважение, 

10% (50%) на ООД за счетоводни услуги. 

Преустановяване на дейността е възможно например, когато е налице 

прекратяване на съществуването на правния субект, от което следва и 

прекратяване на производствената му, административна или друга работа и 

невинаги е пряка последица от неосъществяването на дейност за период от една 

година от дадено предприятие. 
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Подател: Венелин Тодоров 

Ел. поща: todorov.venelin@gmail.com 

401. 09.08.2018 г. Въпроси относно кандидатстване по Процедура на подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“: 

  

Има ли изискване за минимален период за наемане по проекта на 

квалифицираният персонал, който не е обект на оценка? 

Може ли „създаване и поддържане на интернат страница на кандидата“ да се 

извършва от член на квалифицирания персонал ? 

  

Поздрави   

Подател: Петър Караниколов 

Ел. поща: angort2008@yahoo.com 

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. Допълнително по 

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

изискване за минимален брой месеци, за които същите следва да са наети в 

рамките на проекта, стига да е спазено горепосоченото изискване и останалите 

условия, приложими към разходите за възнаграждения. 

По отношение на разходите за създаване на интернет страница на кандидата, 

съгласно т. 14.2, 6/ от Условията за кандидатстване, тези разходи следва да бъдат 

под формата на услуга, която следва да се предостави от външен за кандидата 

изпълнител. 

402. 09.08.2018 г. Здравейте, във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024  „Насърчаване на 

предприемачеството“ имаме следните въпроси:  

 

Ако фирмата кандидат например е регистрирана в гр. Благоевград и проекта 

се реализира в гр. Благоевград чрез наемане на офис и служители. 

Допустимо ли е предприемача да осъществява работа от разстояние т.е 

извън пределите на България като за ежедневното управление на 

дружеството (представителство и дейности свързани с изпълнение на 

проекта) се възложи на съдружник в предприятието кандидат включен и в 

изпълнението на проекта? Предприемачът, пряко и самостоятелно, ще 

контролира ежедневно работата и напредъка в изпълнението на проекта, 

основно от разстояние (но и на място когато е в страната), използвайки 

информационни технологии така както е залегнало и в разпоредбите на 

Раздел VIII, Надомна работа, от Кодекса на труда. В този случай, 

кандидатът ще получи ли точки за регионална приоритизация? 

  

Съгласно условията за кандидатстване, разходите за персонал са допустими 

само за нает персонал по проекта на трудов договор. Съгласно 

националното законодателство, собствениците и управляващите компаниите 

са с договори за управление които са приравнени на трудови договори 

включително това е и съдебната практика. По проекта ще бъдат ли 

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. Обръщаме 

внимание че спазването наизискванията на трудовото законодателство е 

задължение на кандидата. На база посоченото отговорност на кандидата е да 

приведе в съотвествие със законовите изисквания сключването на трудовите 

договори по процедурата, така че същите да са правомерни. 

Следва да имате предвид, че по процедурата не са допустими дейности/разходи 

за управление на проекта, т.е. не са допустими разходи за възнаграждения на 

ръководител на проекта, координатор, счетоводител на проекта и друг 

административен персонал и същите не следва да бъдат посочвани като позиция 

по проекта. 

За повече информация може да се запознаете и с отговори на въпроси № 36, т. 1 

и т. 2, № 91, т. 2.1 и т.2.2, № 173.  

По отношение на случаите, свързани с наемането на трудов договор на 

квалифициран персонал при условията на работа от разстояние, може да се 

запознаете с отговор на въпрос № 123. 
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допустими за възстановяване разходи по договори за управление? Ако не 

бъдат признати договорите за управление на приравнени на трудови 

договори по поректа следва ли да се разглеждат правилата за 

кандидатстване в разрез с националното  законодателство?  

  

С уважение,  

Подател: Марина Тодорова  

Ел. поща: marina_1987@abv.bg 

 

403. 09.08.2018 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на 

предприемачеството" 

Моля да получа следните уточнения: 

Ако управителя на ООД, не е в квалифицирания персонал от екипа на 

кандидата, допустимо ли е на даден етап, ако се наложи, да бъде заменен с 

друг? 

 

С уважение, 

Подател: Владимир Георгиев 

Ел. поща: kvg50@abv.bg 

В случай че управителят не е част от екипа на кандидата, т.е. не е част от 

квалифицирания персонал, който ще участва в изпълнението на проекта и за 

който са предвидени възнаграждения със средства по проекта, посоченото от Вас 

е допустимо като за целта следва да информирате Управляващия орган преди 

извършване на промяната.  

 

404. 09.08.2018 г. Здравейте, 

 

Фирмата, с която ще кандидатстваме ще бъде регистрирана. Въпросът ми е 

дали може основната дейност да е от секторите от НСНМСП 6.1, но като 

под дейност да е сектор от 6.2 и да се кандидатства към втората крайна дата 

или основната дейност да е от сектори 6.2, а под дейността - 6.1 пак да се 

кандидатства към втората крайна дата? 

Възможно ли е? 

 

Също така след 1-вата отчетена година, дали може да се промени дейността 

на фирмата пример от сектор 6.2 към сектор 6.1? 

 

Благодаря за отговора! 

 

Подател: Анна Николова 

Ел. поща: anna.n.nikolova@gmail.com 

В отговор на запитването Ви и във връзка със сходни въпроси, зададени по 

процедурата (№ 97, № 183, т. 4, № 184, т. 2, № 250 и др.), бихме искали да 

направим следното уточнение: 

В случай че под поддейност разбирате икономичеката дейност, за която се 

кандидатства, трябва да имате предвид, следното: 

Съгласно Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за 

подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 

икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за 

създаване и развитие на нови предприятия, както и в секторите, свързани с 

преодоляване на европейски и регионални предизвикателства (съгласно 

посоченото в т. 11.1., 6) от Условията за кандидатстване). Допълнително 

Условията за кандидатстване поставят изискване дейността, за която се 

кандидатства също да попада в тези сектори. 
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В Условията за кандидатстване е пояснено, че за удостоверяване на изискването, 

свързано с кода на основна икономическа дейност, Оценителната комисия ще 

извършва служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ. 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 за код 

на основна икономическа дейност ще бъде проверявано съобразно кода на 

организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. 

В посочените хипотези, определянето на кода на основна икономическа дейност 

се извършва от кандидата. В стандартния случай, когато в края на периода, 

включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова 

година, следваща годината на приключване на проекта, кандидатът не планира 

да стартира друга икономическа дейност в допълнение към икономическата 

дейност, за която се кандидатства или дори и да планира стартирането на такава, 

същата няма да бъде с по-голяма тежест от дейността по проекта, кодът на 

основна икономическа дейност следва да съвпада с кода на дейността, за 

която се кандидатства. 

В случаите, когато в края на периода, включващ срока на изпълнение на проекта 

и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на 

проекта, кандидатът възнамерява да стартира успоредно с икономическата 

дейност, изпълнявана в рамките на проекта и друга икономическа дейност, като 

тази друга икономическа дейност ще бъде основна за кандидата (съгласно 

Методологията за определяне на код на основна икономическа дейност по КИД-

2008 и методологичните бележки по Класификация на икономическите дейности 

– КИД-2008), кодът на основна икономическа дейност на кандидата може да 

бъде различен от кода на дейността, за която се кандидатства. При наличието 

на подобно разминаване между кода на основна икономическа дейност на 

кандидата и кода на дейността, за която се кандидатства при предприятия, които 

не са осъществявали дейност, във Формуляра за кандидатстване следва да е 

представена аргументирана информация в подкрепа на подобно разминаване по 

отношение на кодовете на икономическа дейност. Допълнително в данните, 
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представени в Бизнес плана (приложение А), наличието на основна 

икономическа дейност, различна от дейността, за която се кандидатства, следва 

да е отразено, т.е. от прогнозните данни, посочени в Таблица 1 на Бизнес плана, 

лист „Прогнозни приходи“ следва да е видно, че нетните приходи от продажби 

от основната икономическата дейност са по-големи от прогнозираните нетни 

приходи от продажби на икономическата дейност, за която се кандидатства. 

В случай че посоченото не е спазено, Оценителната комисия ще извършва 

служебна корекция относно кода на основна икономическа дейност на 

кандидата. 

УО обръща внимание, че правилното определяне на основния код на 

икономическа дейност на кандидата е особено важно поради няколко причини. 

От една страна това е важно поради факта, че настоящата процедура има два 

крайни срока за кандидатстване и основният код на икономическа дейност на 

кандидатите е определящ за това в рамките на кой краен срок имат право да 

подават проектни предложения. Неправилното определяне на кода на основна 

икономическа дейност може да доведе до отхвърляне на проектно предложение в 

случаите, когато проектно предложение подадено в рамките на втория краен 

срок за кандидатстване се окаже, че е с код на основна икономическа дейност, 

допустим за първия краен срок за кандидатстване. От друга страна, правилното 

определяне на основния код на икономическа дейност на кандидата е важно и с 

оглед на това, че в края на периода, включващ срока на изпълнение на проекта и 

първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на 

проекта, 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., 6) 

от Условията за кандидатстване. При несъответствие на кода на основна 

икономическа дейност с допустимите по процедурата сектори, получената 

безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.  

405. 09.08.2018 г. Здравейте, 

 

Моля за разяснения във връзка с обхвата на понятието "област на 

предприемаческата идея". Съществуват предприемачески идеи, които са 

Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничение 

относно наемането на квалифициран персонал от взаимодопълващи се сфери на 

дейност, при спазване на изискванията за допустимост на разходите за 

възнаграждения на този персонал и представяне на необходимата информация в 
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интердисциплинарни, т.е. обхващат две или повече тематични области. 

Такива примери са софтуерните продукти, предназначени за употреба в 

конкретно направление - човешки ресурси, медицина, архитектура, туризъм 

и пр. При оценката на опита на предприемача и екипа на кандидата ще се 

взима ли предвид този факт? Ще получат ли максимум точки 

предприемачът, който има нужните образование и опит в едната тематична 

област на предприемаческата идея - например IT, и съответно екипът, който 

има нужните образование и опит в другата тематична област на 

предприемаческата идея, например - медицина? В случая, планираният 

продукт не може да се реализира без познания и опит и в двете направления. 

 

Благодаря предварително! 

 

Поздрави, 

 

Подател: М. Асенова 

Ел. поща: assenova.magi@abv.bg 

т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване. 

Следва да имате предвид, че окончателно становище относно извършването на 

оценката по отделните критерии ще бъде взето от Оценителната комисия в 

Управляващия орган, която ще разполага с цялата необходима информация и 

документи относно проектното предложение и екипа на кандидата. 

 

406. 09.08.2018 г. Здравейте, 

 

съгласно условията за кандидатстване, предприемачът трябва да притежава 

над 50% от компанията. Ако предприемачът притежава 51% от 

предприятието, а негов съдружник останалите 49%, допустимо ли е 

съдружникът, също и управител, да притежава дялове и в други компании? 

 

Благодаря,  

 

Подател: Теодора Енева 

Ел. поща: teodoraeneva@abv.bg 

В случай че съдружникът е различен от предприемача, Условията за 

кандидатстване по процедурата не поставят ограничение същият да не 

притежава дялове в други компании. 

 

407. 09.08.2018 г. Здравейте! 

 

Имаме следните въпроси: 

 

1. Допустимо ли е в бизнес-плана, като прогнозни приходи, да залагаме 

приходи от отдаване под наем на техниката закупена по проекта? 

 

2. В Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектни 

1. Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по 

проекта следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който 

получава помощта; да бъдат амортизируеми; да бъдат закупени при пазарни 

условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите 

на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни 

стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена 

помощта, за срок от минимум три години от окончателното плащане за МСП. 
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предложения", раздел III. Приоритизация на проекти, точка 3. Регионална 

приоритизация на проекти, се казва, че: ....Предприятието-кандидат е 

регистрирано (има седалище) на територията на област ........ и всички 

заложени разходи в бюджета се реализират на територията на тези 

области." Бихме искали да ни предоставите разяснения какво точно означава 

това? Имаме следните притеснения: 

2.1. Ние планираме разходи за закупуване на техника - длъжни ли сме да я 

купуваме от местни производители/доставчици? А ако няма местни 

доставчици това означава ли, че няма да получим точки по този критерий 

въпреки, че сме регистрирани на дадената територия и дейностите ни се 

извършват там?  

2.2.  А относно разходите за заплати - как доказваме, че те се реализират на 

територията - регистрираме трудовите договори в местното подразделение 

на НАП или нещо друго? Следва ли да наемаме само местни хора? А ако на 

тази територия няма необходимите експерти? 

 

Благодарим ви предварително и оставаме в очакване на вашите отговори! 

 

С уважение, 

 

Подател: Мая Топалова  

Ел. поща: mayatopalova@abv.bg 

На база посоченото отдаването под наем на активи, придобити в рамките на 

проекта за период от три години след окончателното плащане по него е 

недопустимо. За повече информация може да се запознаете с чл. 3.8.2. на 

Административния договор за предоставяне на БФП (Приложение О). 

2.1. По отношение на разходите за дълготрайни активи, за да е спазено 

цитираното от Вас изискване следва мястото на физическото осъществяване на 

инвестицията да попада в съответната група области, без това да е свързано с 

ползване само на местни доставчици. 

2.2. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 123, т.2. 

 

408. 09.08.2018 г. Здравейте! 

 

Във връзка с обявената процедура за набиране на проектни предложения  

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ имам следните 

въпроси: 

 

1. В случай, че в хода на реализиране на одобрен проект дейността на  

дружеството премине от съществуващия КИД към друг КИД, който е КИД 

на изпълнявания проект (и двата кода попадат в допустимите по 

програмата), как това би се отразило на подписания ДБФП? 

 

2. В случай, че до момента на стартиране на проекта някой от ключовите  

експерти, подлежащи на оценяване, е предвиден със заетост от 8ч.дневно и  

съответстващо възнаграждение, е в невъзможност по законови причини да  

1. В случай че питането Ви се отнася до кода на основна икономическа дейност 

на кандидата, посоченото е допустимо и не би следвало да има отражение върху 

изпълнението на подписания ДБФП, при условие че след извършена проверка от 

УО в края на първата приключена финансова година, следваща годината на 

приключване на проекта бъде установено, че новият код на икономическа също 

попада сред допустимите сектори (съгласно посоченото в т.11.1., 6) от Условията 

за изпълнение). Проверката ще бъде извършвана по служебен път въз основа на 

данни, предоставени от НСИ. 

2. Съгласно чл. 3.8.6. от Административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (Приложение О) в случай че по време на 

изпълнение на проекта настъпят промени в квалифицирания персонал, който е 

обект на оценка по обективни причини (смърт, майчинство или други обективно 

обосновани причини), бенефициентът следва да го замени с персонал, който има 
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работи на 8ч., допустимо ли е: 

 

а) да се замени в хода на реализиране на проекта с двама експерти  

на 4ч. със същите квалификация и опит (като категории на точкуване) и  

умарно възнаграждение, равно на възнаграждението на първоначалния  

експерт за 8ч. 

 

б) да се замени в хода на реализиране на проекта с един ключов  

експерт на 4ч. със същите квалификация и опит (като категории на  

точкуване) и един неключов експерт, чието сумарно възнаграждение е равно  

на възнаграждението на първоначалния експерт за 8ч.? 

 

С уважение, 

 

Подател: В.Николов 

Ел. поща: info@ecoteam-bg.eu 

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 от бенефициента по реда на чл. 5 от договора. В 

случай, че тези лица са получили точки и по някой допълнителен критерий/ии от 

критериите за техническа финансова оценка, лицето с което ще бъде извършена 

евентуалната замяна в рамките на проекта следва да отговаря и на този 

допълнителен критерий/ии. При неспазване на изискването, получената 

безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване. 

В случай че някой от експертите, с които искате да направите замяна, не 

отговаря на горепосоченото, не би следвало да може да замени лицето, което е 

било обект на оценка.  

Допълнително, след като на този етап е ясно (видно от запитването Ви), че 

дадено лице не може да работи на 8 часа дневно по законови причини, по 

отношение на това лице следва да заложите такава заетост, че да се спазят 

разпоредбите на съответното законодателство. 

409. 09.08.2018 г. Здравейте, 

Във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 

„Насърчаване на предприемачеството“  

моля ясно и категорично да изясните, без да препращате към други 

отговори:  

 

1. Дали предприемачът, ако е част от екипа и получава възнаграждение,  е 

обект на оценка заедно с останалите членове на квалифицираният персонал 

и се оценява заедно с тях в раздел II.3 и II.4 съгласно Приложение Ж ? 

 

2. Предприемачът, ако не е част от екипа / и няма да получава 

възнаграждение по проекта/, ще получи ли точки по критерии II.1 и II.2 от 

раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“ на 

Критериите за техническа и финансова оценка (Приложение Ж) или ги 

получава само въз основа на това, че е ПРЕДПРИЕМАЧ, независимо дали Е 

1. Предприемачът е обект на оценка по критерий 1 „Образователно-

квалификационно ниво на предприемача“ и критерий 2 „Професионален опит на 

предприемача в областта на предприемаческата идея“ от критериите за 

техническа и финансова оценка, докато лицата, различни от предприемача (част 

от квалифицирания персонал, обект на оценка) се оценяват по критерий 3 

„Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата“ и критерий 4 

„Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата 

идея“. 

2. В случай че не се предвижда предприемачът да бъде нает по проекта като част 

от квалифицирания персонал, който е обект на оценка, т.е. за него не са 

предвидени възнаграждения със средства по проекта, същият няма да бъде 

оценяван по критерий 1 и критерий 2 посочени по-горе. 
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или НЕ Е част от екипа? 

 

3. Предприемачът, ако е „бакалавър” и е част от екипа, ще намали ли 

точките за образователно-квалификационното ниво на екипа, ако останалите 

членове са магистри или неговото образование се оценява съгласно 

критерий II.1 , а на останалите членове на екипа по критерий II.3? 

 

4. Ако в рамките на проекта е заложено да се разработи софтуеър, които да е 

за нуждите на реализиране на предприемаческата идея, каква оферта е 

необходимо да се представи при кандидатстването, при положение, че ще 

бъде нает експерт по проекта / на заплата/, за да го разработи, което няма 

отношение към доставка на готов такъв ДНМА? 

 

5. Ако в рамките на проекта заложим разработка на сайт и електронен 

магазин, трябва ли да се прилагат оферти за това към проектното 

предложение? Ако да – трябва ли заплатите на наетия експерт по проекта, 

който ще разработва сайт и иелектронен магазин да са точно колкото е 

цаната на готов продукт? Може ли да се заложи заплата за разработване и 

поддържане на сайта и електронният магазин за периода на проекта? 

 

6. Може ли като квалифициран персонал в екипа да се наеме експерт с опит 

„Връзки с обществеността” за представяне, промотиране на 

предприемаческата идея, за разработване на промоционални материали на 

предприемаческата идея и нейният резултат? Или това трябва да се възложи 

като външна услуга? 

 

 7. Може ли като квалифициран персонал в екипа да се наеме на заплата 

човек с управленски опит на фирма, който да ръководи квалифицираният 

екип, да отговаря за разработването и въвеждането на предприемаческата 

идея, да ръководи производствения процес, свързан с реализирането на 

предприемаческата идея?  

 

Благодаря предварително! 

 

Подател: Мирела Ванкова 

Ел. поща: mirela_pv@abv.bg 

3. Моля, вижте отговорите на въпросите по т. 1 и 2. 

4. В случай че за целите на реализиране на предприемаческата идея е нужно 

разработване на софтуер и същото ще бъде възложено на лице, което е част от 

екипа по проекта (т.е. ще се реализира вътрешно в рамките на кандидата като 

част от функциите по проекта на това лице), за този софтуер не е нужно да бъде 

представяна оферта към Формуляра за кандидатстване и той не следва да се 

посочва като част от разходите за придобиване на ДНА в т. 5 „Бюджет“ от 

Фромуляра за кандидатстване. Обръщаме внимание, че за да са допустими 

разходите за възнаграждения на това лице, същите следва да са пряко свързани с 

реализирането на предприемаческата идея и да са обосновани във Формуляра за 

кандидатстване.  

5. Моля, вижте отговора на въпрос № 401. 

Следва да имате предвид, че по отношение на разходите за външни услуги не се 

изисква представянето на оферти, както и че поддържането на интернет сайт 

като външна услуга е недопустимо. 

6. Моля, вижте отговори на въпроси № 62 и № 279, т. 2. 

Допълнително съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване, допустимите 

разходи за външни услуги по настоящата процедура са ограничени до: 

• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка 

на продукти (стоки и/или услуги); 

• разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на 

услуги; 

• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за 

пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);  

• създаване на интернет страница на кандидата; 

• защита на индустриална собственост на национално и международно равнище 

и ползване на необходимата за това експертна помощ. 
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Предвид изложеното, посочените в запитването Ви разходи са недопустими по 

процедурата. 

7. Допустими по настоящата процедура 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). По процедурата не са допустими 

дейности/разходи за управление на проекта, т.е. не са допустими разходи за 

възнаграждения на ръководител на проекта, координатор, счетоводител на 

проекта и друг административен персонал. 

Допълнително, моля, запознайте се отговор на въпрос № 298, т. 1. 

410. 09.08.2018 г. Уважаеми Господа, 

 

Фирмата ни е регистрирана в Сливенска област и желае да кандидатства по 

процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ - 

72.19 ( Научно- изследователска и развойна дейност ). Тя се състои от трима 

съдружника и един външен специалист, като всички ще работят по 

проектното предложение в качеството на висококвалифицирани 

специалисти: биоинженер; инженер по електроника и автоматизация на 

производството; инженер по комуникационни системи; системен 

софтуерист. Тъй като „Научно- изследователската и развойна дейност“ 

предполага проектиране и изработка на „Системи за управление и 

комуникация“, свързани с реализацията на дадена технология, фирмата се е 

ориентирала към разработката на подобни системи и тяхното внедряване в 

селското стопанство. Предвижда се разработката на апаратни и програмни 

средства предоставящи възможности за използване на нови, иновативни за 

РБ средства, насочени към повишаване на добивите, подобряване на 

екологичната среда, борба с болестите и вредителите по растенията.  

 

Фирмата си е поставила за цел получаването на максималния възможен брой 

точки, включително 5 т., определени за приоритетна териториална област. 

Във връзка с предстоящото кандидатстване с проектно предложение, бих 

искал да ви поставя следните въпроси:  

 

1.  В случай че посочените от Вас специализирани електронни апаратни средства 

и съответен софтуер 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: 

1) разходи за възнаграждения на екипа, който ще бъде ангажиран с тяхното 

изработване – квалифициран персонал, нает на трудов договор в рамките на 

проекта; 

2) разходи за ДМА и/или ДНА, придобити от трети страни, ако такива са 

необходими за нуждите на разработването; 

3) разходи за ползване на външни услуги, които съгласно точка 14.2. от 

Условията за кандидатстване включват: 

• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка 

на продукти (стоки и/или услуги); 

• разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на 

услуги; 

• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за 

пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);  
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1. За реализацията на новите технологии е необходимо да бъдат разработени 

и произведени специализирани електронни апаратни средства и съответен 

софтуер, които са включени в проектното предложение. Тези средства ще 

бъдат проектирани във фирмата ни, но поради спецификата на градивните 

елементи ( миниатурни размери на корпусите, многослойни платки идр. ), 

някои от модулите могат да бъдат монтирани само в специализирани фирми, 

които разполагат със съответната технологична база, позволяваща 

изпълнението на монтажа. В списъка на Външните поръчки не е включена 

възможност за сключване на договори на фирмата с Външни изпълнители за 

различни помощни технологични дейности. Това практически блокира 

разработката и производството на сложни интелигентни електронни 

устройства, необходими за реализацията на проектното предложение, още 

по-вече, че обикновено подходящите външни изпълнители са Софийски 

фирми, с които имаме дългосрочно и успешно сътрудничество. 

 

2. Доставката на градивни електронни елементи у нас се извършва чрез 

специализирани търговски фирми  (Комет Електроникс, Мозер идр.), които 

работят пряко със специализирани световни търговски вериги, като Farnell, 

Mouser др.. Тези супер- доставчици получават заявка от нас и след доставка, 

ние закупуваме от тях съответните елементи. Но тези фирми са 

регистрирани в София. Как тогава ще се изпълни условието „Всички 

разходи да бъдат изпълнени в рамките на населеното място, където е 

регистрирана фирмата?“. Още повече, че тези разходи са планирани, ще 

бъдат реализирани, изпълнени и отчетени в рамките на бюджета на 

проектното задание и финансово в НАП в даденото населено место на 

регистрация. По този начин не се ли блокира работата на новосъздадените 

фирми по високо- технологични проекти? 

 

3. За успешната реализация на нашето проектно предложение е необходимо 

да бъдат доставени уникални специализирани сензори, производителите на 

които са китайски. Ние можем да влезем в контакт с производителя и да 

получим оферта. Даже можем да реализираме директна доставка, но при 

лоши финансови условия, поради транспортните разходи. Поради това сме 

пренудени да търсим услугата на търговските фирми, посочени в т. 2. При 

което въпросът от тази точка стои нерешен и в този случай. 

 

• създаване на интернет страница на кандидата; 

• защита на индустриална собственост на национално и международно равнище 

и ползване на необходимата за това експертна помощ. 

4) разходи за материали и консумативи, които да се влагат при изработването; 

5)  наем на помещението, в което ще бъдат изработени. 

2. и 3. Ако питането Ви е свързано с изискването, заложено в критерий III.3 от 

Критериите за техническа и финансова оценка, моля, запознайте се с отговор на 

въпрос № 407. т.2.1. 

По отношение на изискването офертите за ДМА/ДНА по проекта да са от 

производител или първи доставчик, моля, запознайте се с отгвоор на въпрос № 

299. 

4. Въпросът и коментарът включен в него са неясни и поради тази прочина УО 

не може да даде конкретен отговор. Допълнително, въпросът, свързан с 

изискването по критерий III.3 от Критериите за техническа и финансова оценка и 

произхода на доставчиците вече е поставен в рамките на предходните точни от 

запитването Ви и в тази връзка им е даден отговор. 

Ако коментарът Ви е свързан с включването в една процедура на предприятия от 

ИКТ сектора с такива от други сектори на икономиката, изведени като 

приоритетни за подкрепа, следва да имате предвид, че по настоящата процедура 

за кандидатите от ИКТ сектора има предвиден отделен бюджет, различен от този 

на предприятията от другите допустими сектори. 
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4. Въпросите със забраната и разрешението за ползване на традиционните 

канали за доставка на градивни елементи създава големи проблеми пред 

всички фирми, работещи в ИКТ, още повече при новостартиращите фирми. 

Всички разработчици на електроника в ЕС и навсякъде другаде, 

задължително използват вносни електронни градивни елементи. Разбира се, 

доставката не е забранена, но за сметка на отпадането на 5 точки от 

набраните, което може да бъде фатално за крайното класиране на 

новостартиращите. Това създава условия за дискриминация на новите 

фирми, по отношение на по-големите фирми, които не разчитат на помощта 

на програмата за създаване на своя комерсиален продукт и технологично 

обурудване за неговото производство.  Също така е абсолютно 

несправедливо приравняването на фирмите от ИКТ с тези реализиращи 

местно стандартно производство- в последния случай, въведените 

ограничения може в някакъв смисъл да бъдат оправдани, но в 21-ви век 

ограниченията за разработките на нови технологии по никакъв начин не 

могат да стимулират интелектуалния потенциал на нацията.  Надявам 

се, че неправилно съм разбрал изискванията за кандидатсване, поради което 

моля за съответен коментар. 

 

С уважение:  

 

Подател: Дичко Бъчваров 

Ел. поща: dichko1952@abv.bg 

411. 09.08.2018 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедурата имам следния въпрос: 

 

За нуждите на нашия проект искаме да си за купим компютърно оборудване, 

като оферта искаме да вземем за продукти с марка Аpple. В България, Apple 

се представлява от фирма Апком, която обаче няма търговски функции, тя 

не може нито да дава оферти, нито да извършва продажби. Целта на 

представителството е да избира дистрибутори с които да работи, като 

съответно на тях Апком може да издаде оторизационни писма. 

Същевременно не можем да вземем и оферта от самия производител, защото 

те не работят по този начин. Това обстоятелство се повтаря и за други марки 

компютри, както и за различна техника с марките Сони, панасоник, сиско и 

Както е посочено и в отговор на въпрос 299, в случай че по отношение на даден 

дълготраен актив към офертата може да се представи само оторизационно писмо 

от официален представител на производителя на съответния актив, няма да се 

счита, че е изпълнено изискването по т. 24, буква з-1) от Условията за 

кандидатстване, защото фирмата, която е оторизирана с писмото, се явява втори 

доставчик по веригата. 

Независимо от това бихме искали да обърнем внимание, че на етап изпълнение 

кандидатите могат да избират различни от фирмата оферент доставчици на 

съответния вид актив, стига да са спазени минималните технически и/или 

функционални характеристики, зададени на етап кандидатстване. 
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т.н. Във ваши отговори на подобни въпроси пишете че т . нар . дилъри се 

явяват втори доставчик. Как тогава да бъде изпълнено изискванет което сте 

поставили? Ние като кандидат можем да получим оферта само от 

оторизиран от представителството дистрибутор. Ще приемете ли подобна 

оферта? 

 

Подател: Боряна Кирчева 

Ел. поща: bkircheva@yahoo.com 

 

412. 09.08.2018 г. Здравейте, 

предстои ми кандидатстване по ОПИК Насърчаване на предприемачеството, 

и имам няколко въпроса, чиите отговори все още не са ми ясни. 

 

1. По какъв начин се извършват изплащанията на финансовата помощ - на 

няколко вноски, след отчитане на разходи или на веднъж? 

 

2. В проекта ми е заложено закупуването на техника и оборудване - Би ли 

могло ДДС към тях да се покрие от финансовата помощ по програмата, или 

това трябва да са разходи, които аз да заплатя? 

 

3. Екипът, назначен в компанията - трябва ли той да е със същата адресна 

регистрация, която е и компанията? Уточнявам, че дейността й ще е основно 

научно-изследователска, а в гр. Лом няма много специалисти в областта, 

затова планирам да назнача хора, за които съм сигурна в уменията и опита 

им. 

 

4. Задължително ли е до края на проекта и 6 месеца след това да са 

назначени едни и същи лица, или стига работното място да е налично, би 

могло да има текучество на специалисти? 

 

5. Бих ли имала санкции, ако закрия определена позиция в екипа, но открия 

такава със същата тежест - Пример: Откривам позиция Реставратор, той 

работи с нас 6 месеца, не желае да продължи, а има нужда от Дизайнер, 

например, бих ли могла да закрия позицията Реставратор, и да открия 

Дизайнер? 

 

6. Планирам да наема майка ми като мениджър образование, тъй като ще 

1. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 118, т. 18 и № 301., т. 3. 

2. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 50, т. 6, № 191, т. 6,  № 208, т. 2. 

3. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 38, т. 4 и № 123. 

4. Съгласно чл. 3.8.6. от Административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (Приложение О) в случай че по време на 

изпълнение на проекта настъпят промени в квалифицирания персонал, който е 

обект на оценка по обективни причини (смърт, майчинство или други обективно 

обосновани причини), бенефициентът следва да го замени с персонал, който има 

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 от бенефициента по реда на чл. 5 от договора. При 

неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи 

на възстановяване. 

Допълнително в случай че по време на изпълнение на проекта настъпят промени 

в членовете от екипа на кандидата, които не са обект на оценка, кандидатите 

следва да ги заменят с членове, които имат еквивалентни образование, 

професионален опит, функции (отговорности и задължения), период (в месеци) и 

часова заетост на посочените във Формуляра за кандидатстване. При неспазване 

на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на 

възстановяване. 
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имаме нужда от подобен отрасъл - би ли било това проблем за 

кандидатстването, например конфликт на интереси? 

 

7. Имам възможност да наема от нея помещение, където ще е основният 

офис на компанията, както и къща недалеч от Белоградчик, където ще се 

провеждат обученията и семинарите, както досега, тя като част от екипа и 

семейството би ли могла да ми бъде наемодател или ще се наложи да търся 

алтернативи? 

 

Благодаря предварително! 

 

С уважение 

 

Подател: Кристина Илиева 

Ел. поща: kristina1ilieva1@gmail.com 

В случай, че горепосочените лица (както тези, които са обект на оценка, така и 

тези, които не са обект на оценка) са получили точки и по някой допълнителен 

критерий/ии от критериите за техническа финансова оценка, лицето с което ще 

бъде извършена евентуалната замяна в рамките на проекта следва да отговаря и 

на този допълнителен критерий/ии. 

Обръщаме внимание, че заетост за 6 месеца след изпълнение на проекта 

кандидатът има ангажимнет да осигури само по отношение на онези лица, част 

от квалифицирания персонал, за които във Формуляра за кандидатстване 

изрично е посочено, че ще бъде осигурена устойчива заетост. 

5. Съгласно посоченото в предходния отговор на въпрос, посоченото от Вас на 

етап изпълнение на проекта (и 6 месеца след това, за лицата за които е 

предвидено осигуряване на устойчива заетост) е недопустимо. 

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

7. При изпълнение на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът няма право да сключва 

договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1. от Допълнителните 

разпоредби на Търговския закон и/или са обект на конфликт на интереси. 

Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно 

изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне 

съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, 

политическата или националната принадлежност, икономически интереси или 

други общи интереси, които то има с друго лице,  съгласно чл. 57 от Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, както и по смисъла на Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

На база на горепосоченото считаме, че при описаните от Вас хипотези ще е 

налице нарушаване на цитираните разпоредби. 

413. 09.08.2018 г. Здравейте, 

 

Имам следния въпрос по процедурата: 

Допустим ли е кандидат, който на етап кандидатстване не е извършвал 

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в 

процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна 

правосубектност.  
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дейност и заявява участие по един от допустимите КИД, в същото време има 

регистриран клон на дружеството в друго населено място с различен 

Булстат и КИД. 

 

Поздрави, 

 

Подател: Людмила Иванова 

Ел. поща: lussigi@gmail.com 

При условие, че визираният от Вас кандидат отговаря на това изискване и на 

всички останали условия и критерии по процедурата, посоченото в запитването 

Ви е допустимо. 

Независимо от това, ако клонът е осъществявал дейност, посоченото следва да 

бъде взето предвид от кандидата от гледна точка изискванията на процедурата. 

 

414. 09.08.2018 г. Здравейте, 

във връзка с процедура BG16RFOP002 - 2.024 „Насърчаване на 

предприемачеството“ имам следните въпроси: 

 

1. Проектът ми е свързан с издателска дейност. Във връзка с осъществяване 

на предприемаческата ми идея, предвиждам закупуването на ДНА - 

колекция от изображения в дигитален вид (в различен формат jpg; psd; tiff) 

на културно-исторически и археологически артефакти, културно-

исторически и археологически обекти, паметници на културата, картини и 

др. художествени произведения, архивни фотографии с историческа 

стойност, илюстриращи исторически събития, изображения на животни, 

растения, детски илюстрации и др. Тази колекция от изображения в 

дигитален вид ще бъде използвана в различни издателски проекти, предмет 

на предприемаческата ми идея - книги, електронни книги, енциклопедии, 

няма да влиза директно в себестойността на продукцията и ще бъде заведена 

като ДНА, на който ще бъдат начислявани амортизации. Договорът, с който 

изображенията се закупуват, е лицензен договор, регламентиращ правото на 

тяхното използване за комерсиални цели. В тази връзка въпросите ми са: 

1.1 Допустимо ли е закупуването на такава колекция от дигитални 

изображения в графата 

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)? 

1.2 Може ли лицензният договор да бъде сключен с българска или 

чуждестванна фирма, трето лице, притежаваща тази колекция от 

изображения? Ще се третира ли тази фирма като производител или първи 

доставчик? Има ли специални условия, за да се третира като производител, 

респективно първи доставчик? Например, българска фирма е събрала 

1.1. Съгласно определението дадено в приложение Л, „нематериални активи“ 

означава активи, които нямат физически или финансов израз, като патенти, 

лицензи, ноу- хау или друга интелектуална собственост. За да са допустими 

разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи същите следва 

да са необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – 

стоки и/или услуги) и да са в размер до 50 000 лева. 

Моля, имайте предвид, че дълготрайните 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. 

На база посоченото и при условие, че визираните в запитването Ви ДНА са пряко 

свързани с реализиране на предприемаческата идея, те са допустими. 

1.2. и 1.3. Придобиването на ДНА от трети лица, несвързани с кандидата, е 

допустимо като няма ограничения относно произхода на доставчиците. 

Независимо от това трябва да имате предвид следното: 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. 
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колекцията от изображения, притежава правата върху нея и я продава с 

лицензен договор или такъв се сключва с водеща световна компания в този 

бранш, която притежава и лицензира милиони такива изображения? 

1.3 Може ли за целите на проекта такъв договор да бъде сключен с 

физическо лице, например художник, фотограф или колекционер? Ще бъде 

ли третирано това лице като производител/първи доставчик? 

 

2. Бих ли могла да закупя различни ДНА от различни доставцици? 

Например, освен горепосочената колекция от изображения и софтуер за 

предпечатна подготовка, който е необходим за издателската дейност, за 

подготовка на книгите за печат, техния графичен дизайн и др? Правилно ли 

е разбирането ми, че двата актива не са функционално свързани? 

 

3. Има ли значение относно точкуването броят на лицата, членове на екипа 

на предприемача, които са обект на оценка? Записано е да не са повече от 

трима, но има ли разлика относно точкуването дали са един, двама или 

трима? Един магистър с образование в областта на предприемаческата идея 

и повече от седем години опит в същата област ще получи ли толкова на 

брой точки, колкото и трима магистри със същия опит и образование? 

 

4. На етап кандидатстване, трябва ли да предоставя оферта за наем на 

работни помещения, за разходи за външни услуги, например изработване на 

сайт или трябва да посоча единствено предвидените за целта разходи? 

 

5. Допустимо ли е в проекта да предвидя наем на различни помещения, 

необходими за реализацията на предприемаческата идея - помещение, 

където ще се реализира продукцията и ще се осъществяват връзки с 

клиенти, помещение - редакция, където ще се създава издателският продукт 

преди да бъде заложен за печат и склад, където ще се съхранява готовата 

продукция? Допустимо ли е да предвидя договори с различни лица за 

различните помещения? 

 

Предварително Ви благодаря! 

 

С уважение, 

 

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.  

В описания от Вас случай при условие, че представянето на оторизационно 

писмо от първи доставчик/договор за търговско представителство между 

производител и първи доставчик не е приложимо с оглед спецификата на 

придобивания актив, кандидатът следва да представи Декларация от 

производител (приложимо, когато собственикът на фотографиите е и техен 

автор) с цел удостоверяване спазване на изискването, че въпросният ДНА е 

създаден от оферента. Ако от самата оферта е видно, че оферентът е автор на 

съответния актив (в случая ДНА под формата на изображение), за който 

предоставя оферта, кандидатът не следва да представя Декларация от 

производител. 

В описания от Вас случай е допустимо оферентът да е физическо или 

юридичесло лице стига същото да е автор на актива, който е предмет на 

офертата. 

2. Кандидатът може да предвиди за придобиване толкова на брой ДНА колкото 

са му необходими за реализиране на пазара на предприемаческата идея (продукт 

– стока и/или услуга), при условие, че е спазено изискването същите да не 

надхвърлят общо сумата от 50 000 лв. 

Следва да се има предвид също така, че при изготвяне на плана за провеждане на 

процедури за избор на изпълнители видът процедура за избор на изпълнител, 

която трябва да проведе Бенефициентът, се определя  в  зависимост  от  общия 

размер  на  безвъзмездната  финансова помощ, включително  съфинансирането  



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА  

BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ 

 
 

18 
 

№ Дата на 

получаване 

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

Подател: Албена Цанкова 

Ел. поща: albena.cnigon@gmail.com 

от  страна  на  бенефициента,  за  съответните инвестиции/услуги съгласно  

одобрения  бюджет,  при  спазване  на  следните препоръки  по  отношение  на  

определяне  на  процедурите  за  избор  на  изпълнители  за дейностите по 

проекта. Не се допуска разделяне на предмета на процедурата при изпълнението 

на проекта с цел заобикаляне прилагането на ЗУСЕСИФ. Предметът  на  

процедурата  следва  да  включва  доставката  на  всички  стоки  или 

изпълнението на всички услуги, които са  функционално  свързани помежду  

си.  Под „функционално свързани” следва да се разбира стоки и услуги, които се 

използват за същите или сходни нужди. За повече и по-подробна информация 

може да се запознаете с Ръководството за изпълнение на договори за 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020. 

Обръщаме внимание, че процедурите за избор на изпълнител могат да бъдат 

обект на предварителен контрол от страна на УО на етап изпълнение, когато с 

оглед спецификата на процедурата и преценяването на всички налични 

обстоятелства, кандидатът ще може да получи официално становище.  

3. Както коректно посочвате в запитването си лицата, различни от предприемача, 

които са част от квалифицирания персонал и 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. Начинът на 

оценка на образователно-квалификационното ниво и професионалния опит на 

екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея е подробно описан в 

критерий 3 и критерий 4 от раздел II на Критериите за техническа и финансова 

оценка, като кандидатът сам може да прецени в различните ситуации колко 

точки би получил по съответния критерий.  

В описания от Вас случай, от гледна точка на оценка по посочените критериии, 

няма значение дали броят на заетите лица е един или трима. 

4. Към Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да представят оферта 

от производител или първи доставчик само по отношение на  дълготрайните 

активи. (ДМА и ДНА). По отношение на останалите разходи по проекта, вкл. 

разходите за наем на работни помещения и разходи за външни услуги (изрично 
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посочени в т.14.2., 6) от Условията за кандидатстване), не се изисква представяне 

на оферта на етап кандидатстване. 

5. При условие, че посочените от Вас работни помещения са пряко свързани с 

реализирането на предприемаческата идея, същите биха били допустими като 

разход по проекта. На етап кандидатстване, както е посочено и в предходния 

отговор на въпрос, оферти за тези помещения не следва да бъдат прилагани. 

При подготовката на проектните предложения кандидатите следва да съобразят 

необходимостта от прилагане на процедури за избор на изпълнител и съответно 

да посочат това като част от предвидените за изпълнение дейности и да го 

отразят във времевия график за изпълнение на проекта във Формуляра за 

кандидатстване.  

Сключването на договор с избрания изпълнител следва да бъде направено след 

проведена процедура съгласно изискванията, посочени в Ръководството за 

изпълнение на ДБФП 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-na-

dbfp-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020) и при 

наличие на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

с оглед на изискването, заложено в Условията за кандидатстване, разходите да 

бъдат извършени след датата на подписване на административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ .  
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