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Дата на разясненията от УО: 16 ноември 2018 г. 

623. 08.11.2018 г. Здравейте, 

 

Относно: Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024  

„Насърчаване на предприемачеството“ 

 

Моля да потвърдите следното уточнение: 

 

Защо в отговорите относно суровината за производството на продукта 

/пелети/, цитирате:  ””получена в резултат от индустриалната преработка 

(производство на мебели)”””  

 

В действителност суровина от индустриалната преработка на дървесината 

може да бъде всякакъв отпадък от този вид преработка-отпадък от 

производството на фурнир, плоскости, сглобени паркетни плочи, дограма и 

други изделия за строителството, опаковки, други изделия от дървен 

материал, мебели, сандъци, кошери,  

 

във вид на талаш, стърготини, трески, изрески, ситни трици, парчета от 

дъски, остатъци от кофражни дъски, изрезки от дървопреработка (капаци), 

нестандартна дървесина, едри гатерни трици, отпадък от гатери и др.  

 

С уважение, 

 

Подател: Владимир Георгиев 

Ел. поща: kvg50@abv.bg 

Съгласно демркацията с Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, 

по ОПИК като цяло и в частност по настоящата процедура не са допустими за 

подкрепа предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, както и 

кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на 

горски продукти. Във връзка с това ограничение и с оглед на факта, че код С16.29 

е сред допустимите за подкрепа кодове от секторите, свързани с преодоляване на 

европейски и регионални предизвикателства, е нужно да се поясни кои видове 

икономическа дейност, осъществявани в рамките на въпросния код, са допустими 

за подкрепа. Именно с тази цел УО на ОПИК е направил пояснение в Условията 

за кандидатстване, че „производството на пелети (което е част от код С16.29) е 

недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от 

индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, 

изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) 

е недопустимо по настоящата процедура“.  

Под пелети получени от индустриалната преработка на дървесина се има предвид 

пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на 

дървесина, а не производство на пелети от сурова дървесина. 

 

624. 09.11.2018 г. Здравейте, 

 

във връзка с кандидатстване по процедура "Насърчаване на 

предприемачеството" имаме следния въпрос: 

 

Подали сме към проектно предложение, което е с код на икономическа 

дейност , съотносим към втората дата за подаване на 10.12.2018г. Имаме ли 

възможност да го оттеглим и повторно да подадем, в указания срок, ново 

проектно предложение по същата процедура? 

В Условията за кандидатстване е посочено, че в рамките на настоящата 

процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение при 

съобразяване на изискванията по т. 9 от Условията. Независимо от това, в 

бележка под линия към този текст е направено следното пояснение: „В случай че 

един и същи кандидат е подал повече от едно проектно предложение, 

Оценителната комисия разглежда само последното постъпило проектно 

предложение, а предходните се считат за оттеглени“.  
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Подател: Т.Илиев 

Ел. поща: modak.projects@gmail.com 

 

625. 09.11.2018 г. Във връзка с подаване на проект по Процедура Насърчаване на 

предприемачеството, моля за отговор на следните въпроси: 

 

1. Допустимо ли е подаване на проектно предложение по процедурата в два 

допустими сектора, както следва: 

71. 11 - Архитектурни дейности - основен код на икономическа дейност; 

74.10 - Дейности в областта на дизайна - допълнителен код на 

икономическа дейност; 

Допустимо ли е в бизнес планът да се генерират приходи, както от 

архитектурни дейности, така и от дейности в областта на дизайна, като се 

предвижда през целият период на изпълнение на проекта по-голямата част 

от приходите да са от архитектурни дейности. 

Съответно предприемачът е лице с квалификация "дизайнер", а екипът ще 

бъде изцяло от лица с квалификация "архитект". В тази връзка, може ли да 

се определят квалификациите на предприемача (дизайнер) и екипа 

(архитекти) като свързани с предприемаческата идея. 

 

2. Допустимо ли е представяне на оферта за производство на компютърна 

техника (по задание на кандидата), в предвид че услугите, които ще се 

предлагат изискват техника със специфични технически характеристики и 

реално на пазара няма аналог на техника с такива технически 

характеристики? 

 

3. Допустимо ли е представяне на оферта от доставчик на компютърна 

техника, който е дилър на продукти представени от фирма Солитрон 

България ООД. Фирма Солитрон България ООД е вносител на съответните 

продукти, но не работи с крайни клиенти, а с изградена дилърска мрежа, 

респективно не издава оферти на крайни клиенти. В тази връзка, ще се 

приеме ли за коректно представянето на документ от Солитрон България 

ООД, с които удостоверява, че съответният дилър е оторизиран да продава 

продукти, чийто вносител е Солитрон България ООД и с които декларира, 

че диларът се явява първи доставчик. 

 

1. Кандидатите по настоящата процедура могат да заявят подкрепа само за един 

код на икономическа дейност, който следва да съответства на кода, попълнен в 

т. 2 „Данни на кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, поле "Код на проекта 

по КИД 2008". Дейностоте, за които заявява подкрепа кандидата следва да са 

именно в рамките на този код на икономическа дейност.   

Допълнотелно 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 е изключително важно кандидатът да може коректно да определи 

както кода си на основна икономическа дейност, така и кода на проекта по КИД, 

за който заявява подкрепа (в случай че има разлика между двата кода) като 

същите следва да съответстват на кодовете съгласно пoсоченото в 6) и 7) от 

т.11.1. на Условията за кандидатстване.  

Следва да имате предвид, че съответствието с изискването относно кода на 

основна икономическа дейност 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. При 

несъответствие на кода на основна икономическа дейност с допустимите по 

процедурата сектори, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на 

възстановяване. 

Независимо от това, че кандидатът може да заявява подкрепа само за един код на 

икономическа дейност, в бизнес плана следва да се включи информация за 

всички продукти/услуги, които кандидатът осъществява/ще осъществява, а не 

само за тези, които са резултат от икономическата дейност, обект на подкрепа по 
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Благодаря за отделеното време! 

 

С уважение, 

 

Подател: Петя Янакиева 

Ел. поща: yanakieva92@abv.bg 

проекта. 

Допълнително 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 т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване. 

2. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 118.8 и № 584, т. 1. 

3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 615. 

626. 09.11.2018 г. Здравейте!  

 

Имам следния въпрос: Бихме желали да подадем проектно предложение по 

програмата и за целта имаме регистрирана фирма. Лицето, което е 

предприемач, притежава 100 % от капитала на дружеството и едновременно 

с това е Управител на фирмата. Това пречи ли лицето да бъде обект на 

оценка като предприемач и възможно ли е след евентуално одобрение на 

проекта да бъде назначено друго лице като Управител на фирмата, а самият 

предприемач да бъде назначен във фирмата като служител на трудов 

договор? 

 

С уважение: 

 

Подател: Деница Терзийска 

Ел. поща: denitsaterziyska@abv.bg 

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

173. 

Допълнително, наемането на предприемача на трудов договор отговаря на 

изискванията съгласно Условията за кандидатстване по процедурата. 

627. 09.11.2018 г. Уважаеми дами и господа, 

 

Подготвяме проектно предложение по процедура за подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. 

 

В отговор на въпрос №63 т.1. сте написали „В случай че предприемачът има 

образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, ще се 

счита, че същият отговаря на критерий 1 от раздел II на Критериите за 

техническа и финансова оценка, като посочената степен ще се счита за 

еквивалентна на образователно-квалификационна степен „бакалавър“. 

Ако дадено лице, което е част от квалифицирания персонал, който е обект на 

оценка (вкл. предприемача), притежава образователно-квалификационна степен 

„професионален бакалавър“, тази степен ще се счита за еквивалентна на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за целите на оценка по 

критерии 1 и 3 от раздел II на Критериите за техническа и фианнсова оценка 

(Приложение Ж). 
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В поставения въпрос, на който сте отговорили, а и във всички следващи 

въпроси се визира предприемача. Нашият въпрос е същият, но визираме 

членовете на екипа на предприемача и тяхното образование, които са обект 

на оценка. 

 

Ако член на екипа, обект на оценка е с диплома за „професионален 

бакалавър“ ще се счита ли от комисията за еквивалентно на образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ за члена на екипа? По този начин той 

би получил точки в оценката по критериите за оценка. 

 

Визиран критерий II.3. 

“Всички членове на екипа на кандидата притежават образователно-

квалификационна степен “бакалавър“ в областта на предприемаческата 

идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност 

между образователно-квалификационното ниво и областта на 

предприемаческата идея.” 

 

Това са професии като „рехабилитатор“ , „масажист“ и други медицински. 

 

С уважение, 

 

Подател: Теодора Костова 

Ел. поща: kostova@ippm-bg.org 

628. 09.11.2018 г. Според условията за кандидатстване предприемачът не трябва да има 

участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала на 

друго ЮЛ. Ако предприемачът през ноември 2018 г. е прехвърлил 

собствеността си от притежаваното от него ЮЛ на друго лице и е 

регистрирал ново ЮЛ, отговаря ли на условието за допустимост?  

 

Новосъздаденото ЮЛ допустимо ли е да кандидатства по тази процедура? 

 

Подател: Анна Ненова 

Ел. поща: anna.nenova@gmail.com 

Представената в запитването информация не е достатъчна, за да се предостави 

категоричен отговор. 

Бихме искали да обърнем внимание, че едно от изискванията за допустимост по 

настоящата процедура е кандидатите да са микро, малко или средно предприятие, 

както и да са независимо предприятие. Тези обстоятелства кандидатите са 

длъжни да удостоверят на етап кандидатстване като попълнят и представят към 

проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП 

(Приложение Д) от Условията за кандидатстване, като първо се установи какъв 

тип (независимо, предприятие - партньор или свързано предприятие) е  

предприятието кандидат към края на последната му приключила финансова 

година, преди да се определи неговата категория/статус на микро, малко или 

средно предприятие съгласно ЗМСП. В случай на образувано предприятие през 
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2018 г. данните, които следва да се попълнят в Декларацията за обстоятелствата 

по чл.3 и 4 от ЗМСП се определят и попълват според стойността на показателите 

за текущата година. 

Допълнително 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 като в 

периода от подаване на проектното предложение до приключване на 

изпълнението на проекта лицето-предприемач 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. 

629. 10.11.2018 г. Здравейте, 

 

допустимо ли е инвестицията да се извърши в имот, който е собственост на 

физическото лице, собственик и управител на фирмата? Ще се даде право за 

ползване за период от 6 години. Няма да се заплаща наем. 

 

Благодаря за отговора 

 

Подател: Стилян Станимиров 

Ел. поща: s_prista@abv.bg 

Условията за кандидатстване не поставят изрично изискване помещенията, в 

които ще се извършва инвестицията по проекта, да са собствени или под наем. 

При условие, че в описаната от Вас ситуация няма да се заявяват разходи за наем 

на тези помещения по проекта, посоченото от Вас е допустимо. 

 

 
 
 


