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№ Дата на 

получаване 

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

Дата на разясненията от УО: 24 октомври 2018 г. 

579. 16.10.2018 г. Въпрос към Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”: 

 

1. Трябва ли към момента на кандидатстване по мярка BG16RFOP002-2.024, 

дружеството, което се очаква да е безвъзмездно финансово подпомогнато да 

бъде регистрирано? 

2. Трябва ли да дружеството да притежава 20% начален собствен капитал, 

който ако приемем, че максимума на безвъзмездната помощ е 200 000 лева, 

се явява 40 000лева? 

3. Трябва ли ДМА и ДНА да бъдат закупени предварително със собствени 

средства или кредит, преди кандидатстването или по време на процедурата 

по кандидатстване? 

4. Идеята ми за дейност изисква виското квалифициран и тясно 

специализиран персонал от трима души, което ще доведе до високи разходи 

за заплащане на трудово възнаграждение, това ще доведе ли до понижаване 

в класирането? 

5. В България има един или двама възможни доставчици на необходимото 

оборудване, трябва ли да бъде приложена офертата предоставена от тях за 

закупуване на оборудването? 

6. Клиентите на предлаганата услуга ще бъдат международни предприятия, 

това ще изисква почти цялата сума предвидена за командировки от 10 000 

лева да бъде усвоена, това ще доведе ли до понижаване в класирането? 

7. Могат ли ВУЗ-ове да бъдат консултанти по технически препятствия за 

осъществяване на идеята? 

8. Може ли членовете на екипа да бъдат наети на половин работен ден по 

граждански договор, като тяхното възнаграждение бъде наполовина от 

пълното допустимо от 3172 лева, за оптимизация на разходите за труд? 

9. Мога ли да получа информация лично как трябва да бъдат описани 

разходите в бизнес плана? 

10. Към днешна дата лице родено на 12.08.1989 влиза ли в критерия за млад 

предприемач? 

 

Благодаря. 

1. Допустими по настоящата процедура са кандидати, които са регистрирани след 

31.12.2016 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). 

2. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не съдържат подобно 

изискване. 

3. За да бъдат допустими, разходите за ДМА и ДНА трябва да бъдат извършени 

след датата на подписване на административния договор за безвъзмездна 

финансова помощ, както и да отговарят на всички условия и изисквания за този 

вид разходи, които са посочени в т. 14.1 и т. 14.2 от Условията за кандидатстване. 

4. 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. От друга страна, 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 работен ден не трябва 

да надвишава общо 3 172 лева на месец. 

В случай че не се съобразите с тези ограничения, ще бъдe извършена служебна 

корекция от страна на оценителната комисия за намаляване на размера на 

възнагражденията до допустимия съгласно Условията за кандидастване по 

процедурата. Посочената корекция ще се отрази на броя точки по критерий 1 

„Реалистичност на разходите по проекта“ от раздел IV на критериите за 

техническа и финасова оценка (Приложение Ж). 

5. С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване 

на ДМА и ДНА, кандидатът следва да приложи към Формуляра за 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА  

BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ 

 
 

2 
 

№ Дата на 

получаване 

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

 

Поздрави, 

 

Подател: Станислав Жеков 

Ел. поща: stanislavzhekov@yandex.com 

кандидатстване оферта от производител или първи доставчик (която 

задължително съдържа изискуемите реквизити, съгласно Условията за 

кандидатстване) за всяка отделна инвестиция в тези активи с предложена цена, 

като не съществува ограничение производителят/първият доставчик да бъде от 

България.  

Условията за кандидатстване изрично посочват на какви изисквания следва да 

отговаря офертата. Офертата трябва да съдържа информация за: наименование на 

оферента, 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. 

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). 

В случаите, когато кандидатът (и след допълнително изискване) не е 

представил/не е представил в изискуемата форма посоченият документ, 

съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от 

Оценителната комисия. 

6. Допустимите разходи по процедурата включват разходи за участие в събития в 

страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на 

кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие 

на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи. Тук 

се включват разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни 

и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата, като същите следва да 

бъдат до 10 000 лева. 

Предвид изложеното, разходите за командировки, които не са за участие в 

събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) са 

недопустими по процедурата. 

Допълнително, следва да имате предвид, че разходите за командировки в 

страната са допустими при спазване на изискванията на Наредбата за 
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командировки в страната. Максималният размер на разходите за дневни и 

квартирни при командировки в чужбина не следва да превишава размера, указан 

в Приложение 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина. Спазването на посочените изисквания ще бъде проверявано на етап 

изпълнение на проектите. 

Кандидатите следва да обосноват необходимостта от извършване на разходи за 

участие в събития в страната и чужбина в т. 7 от Формуляра за кандидатстване, 

като в противен случай Оценителната комисия служебно премахва съответните 

разходи от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). 

Посочените разходи следва да бъдат заложени като обща сума в един бюджетен 

ред.  

7. Част от разходите за външни услуги по настоящата процедура включват 

изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на 

продукти (стоки и/или услуги) и разработване на технологии за производство на 

стоки и/или предоставяне на услуги, като Условията за кандидатстване не 

поставят ограничение изпълнителят на тези услуги да бъде университет, при 

спазване на всички изисквания и условия за провеждане на избора на изпълнител 

на съответната услуга. 

8. Разходите за възнаграждения по настоящата процедура са допустими за 

квалифициран персонал, нает за целите на проекта единствено на трудов 

договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост. 

9. С оглед спазване принципа за равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация, Управляващият орган не предоставя индивидуални консултации 

на потенциалните кандидати. 

10. По настоящата процедура не съществува понятие „млад предприемач“. В 

случай че питането Ви касае критерий III.2 „Приоритизация на проекти на лица 

до 29 г. и лица над 50 г .“ от критериите за техническа и финансова оценка, то за 

да бъдат присъдени точки по критерия, предприемачът трябва да е лице до 29 г. 

(ненавършени към датата на подаване на проектното предложение) или лице 

между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени), като изискванията за възраст 
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следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване. 

 

Моля, запознайте се с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение 

по процедурата, в които е представена подробна информация относно 

допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите и останалите изисквания и 

приложими правила по процедурата.  

В случай че след като се запознаете с тези документи възникне необходимост от 

разяснения, моля, прегледайте вече публикуваните въпроси и отговори по 

процедурата. В случай че в рамките на рубриката „Въпроси и отговори“ не са 

дадени разяснения по запитване, обхващащо Вашия въпрос, тогава следва да 

изпратите запитване до настоящия е-мейл адрес, за да получите необходимите 

разяснения. 

580. 16.10.2018 г. Здравейте, 

 

Във връзка с проект BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на 

предприемачеството“, имам следният въпрос: 

 

Възнамерявам да кандидаствам по проекта с фирма в която аз съм 

едноличен собственик. Имам 1 партньор. Въпросът ми е: Би ли било 

възможно партньорът ми да кандидатства по същият проект с негова фирма, 

в която той е едноличен собственик и аз да съм негов партньор, както той е 

в моя? И двамата не участваме в други проекто предложения по проекти 

финансирани от ЕС. Благодаря! 

 

Поздрави, 

 

Подател: Стефан Стефанов 

Ел. поща: stefokas@abv.bg 

Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 42, т. 2. 

Въпреки че в запитването Ви не е дефинирано в какво точно се изразява 

партньорството, следва да имате предвид, че по настоящата процедура за подбор 

на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски 

или други организации. 

581. 16.10.2018 г. Здравейте, 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на 

предприемачеството" 

Моля да получа следните уточнения: 

Допустими ли са по процедурата по КИД 16 производство на 

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

процедурата (№ 234 и № 346), бихме искали да направим следното уточнение: 

Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за 

която кандидатстват в код С16.29 „Производство на други изделия от дървен 
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палети, сандъци, пчелни рамки и кошери? 

 

Благодаря, 

 

Подател: Владимир Георгиев 

Ел. поща: kvg50@abv.bg 

материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ са 

допустими за финансиране по процедурата с изключение на производството на 

пелети (без пелети получени от индустриалната преработка на дървесина), 

производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за 

плетене.  

Предвид изложеното, не всички дейности от раздел C16 „Производство на дървен 

материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на 

изделия от слама и материали за плетене“ са допустими по настоящата 

процедура. В този смисъл, в случай че посочените в запитването Ви дейности за 

„производство на палети, сандъци, пчелни рамки и кошери“ не попадат в код 

С16.29 (като се имат предвид и посочените по-горе изключения), те са 

недопустими по настоящата процедура. Моля, за подробна информация относно 

съдържащите се кодове и дейности в рамките на раздел С16 да се запознаете с 

Класификатора на икономическите дейности КИД 2008 (Приложение Й) към 

Условията за кандидатстване. 

По отношение допустимостта на предприятия с код на икономическа дейност 

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на 

изделия от корк, слама и материали за плетене“, моля да се запознаете с 

отговорите на въпроси № 71, 76 и 571. 

582. 16.10.2018 г. Здравейте, във връзка с Условията за кандидатстване по процедура 

"Насърчаване на предприемачеството", моля да ни отговорите на следния 

въпрос: 

Предприемачът и членовете на екипа, подлежащи на оценка, са магистри по 

стоматология. Последната, шеста година от образованието по тази 

специалност е практика и това е записано в дипломите им. Ще бъде ли 

призната тази година за опит при оценката по процедурата и ако да, с какъв 

документ трябва да бъде доказан опита в този период - само с дипломата, 

или и с друг документ, издаден от университета? 

Предварително благодаря! 

Подател: Люба Асенова 

Ел. поща: luba.asenova@abv.bg 

Съгласно т. 24, буква й) от Условията за кандидатстване, документите, доказващи 

наличието на професионален опит на предприемача в областта на 

предприемаческата идея са: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна 

книжка, трудов договор, граждански договор, договор за управление. 

Допълнително, посочената в запитването Ви практика на предприемача ще бъде 

признавана за целите на оценка на професионалния опит на предприемача 

единствено в случаите, когато същата е отразена в един от изброените по-горе 

документи. 

 

583. 17.10.2018 г. Здравейте, 

 

Критериите за допустимост на кандидатите са посочени в т. 11. 1 от Условията за 
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казвам се Райна Тодорова, искам да попитам следното: 

 

В 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“ е 

написано "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." 

 

Значи ли това, че ако има участие в управлението на друго юридическо 

дружество точно 10% собственост на капитала ще бъде допустим по 

горецитираната процедура? 

 

Благодаря предварително! 

 

Поздрави, 

 

Подател: Райна Тодорова 

Ел. поща: r.todorova@mediko.org 

кандидатстване по процедурата. 

Един от тези критерии е, че допустими са само кандидати, при които над 50% от 

предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач, като 

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. 

Изискването кандидатите по процедурата да са независими предприятия е друг 

критерий за допустимост, посочен в т. 11.1 от Условията за кандидатстване. 

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, за да бъде предприятието допустим кандидат по процедурата, то 

следва да отговаря на всички критерии за допустимост, посочени в Условията за 

кандидатстване. 

Във връзка с поставения от Вас въпрос, на база посоченото и при спазване на 

всички останали критерии за допустимост, предприятие-кандидат, което 

притежава точно 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) 

на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно 

Търговския закон или Закона за кооперациите, би било допустим кандидат по 

процедурата. 

584. 17.10.2018 г. Здравейте,  

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на 

предприемачеството”, моля да отговорите на следните възникнали въпроси 

1. Допустим разход по проекта ли е закупуване на машина по поръчка, т.е 

машината е правена по определени изисквания, няма подобна на пазара, не 

е втора употреба, но не е и от официален производител. И като допълнение 

- допустим разход ли е рециклирана машина. 

1. Съгласно Условията за кандидатстване, т.14.2., допустимите разходи включват 

и разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на 

дейностите по проекта. Посоченото не изключва възможността машината, която 

искате да придобиете, да е специално създадена по поръчка за предприятието-

кандидат, при условие че същата отговаря на изискването за ДМА и е 

необходима за изпълнението на проекта. Допълнително трябва да имате предвид, 
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2. Какво се включва в разходите за визуализация /2000 лева/ 

 

Благодаря 

 

Подател: Зорница Димитрова 

Ел. поща: zornitsa.dimitrova2@gmail.com 

че с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване 

на дълготрайни активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за 

кандидатстване оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна 

инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена цена от производителя/първия 

доставчик. 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 конкретния описан от Вас 

случай, освен оферта за машината, която ще бъде изготвена по поръчка, 

кандидатът следва да приложи и Декларация от производител, от която да е 

вдино, че тази машина е произведена от оферента. 

Във връзка със запитването Ви за рециклирана машина следва да имате предвид, 

че в т. 14.3. от Условията за кандидатстване изрично е посочено, че разходи за 

дълготрайни активи втора употреба не са допустими. 

2. По време на изпълнението на даден проект бенефициентът има ангажимент да 

информира обществеността за получената от Европейския фонд за регионално 

развитие подкрепа като използва различни мерки за информация и публичност 

като: 

а) включва на интернет страницата си, когато такава съществува, кратко 

описание на проекта, пропорционално на равнището на подкрепа, включително 

на неговите цели и резултати, и откроява финансовата подкрепа от ЕС; 

б) поставя минимум един плакат с информация за проекта (поне размер А3), в 

който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността 

място, като например входа на сграда. 
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Плакатът следва да съдържа следната текстова и визуална информация: 

- емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; 

- наименованието на съфинансиращия фонд - Европейски фонд за регионално 

развитие; 

- общото лого за програмен период 2014-2020 г.; 

- наименованието на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 

2014-2020; 

- наименованието на проекта; 

- общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното 

съфинансиране, представени в български лева; 

- начална и крайна дата на изпълнение на проекта. 

В случаите на закупуване на оборудване е необходимо да се поставят стикери 

върху всеки актив, закупен по проекта, включващи информация за финансовия 

принос на ЕС чрез ОПИК.  

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които 

бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от 

ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде 

намерен на интернет страницата на Управляващия орган - 

http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya. 

585. 17.10.2018 г. Здравейте, 

Кандидатът по схемата е предприятие, което е регистрирано през 

Септември 2017 година, но през 2017 година не е развивало дейност, за 

което е подадена Декларация за неактивност, към НСИ. Въпросът ми е – на 

база данните за 2017 или 2018 година да бъде попълнена декларацията за 

МСП и да се определи категорията на предприятието? Предприятието не е 

„новообразувано“, но в същото време няма подготвени ОПР и Отчет за 

заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд  за  

2017 г. 

С уважение, 

Подател: Павлина Ветрилова 

Ел. поща: office@evroprogrami.com 

В съответствие с разпоредбата на чл. 4б, ал. 1 от Закона за малките и средните 

предприятия, данните относно категорията на предприятията се определят на 

базата на предходната финансова година. В конкретния случай това е 2017 г., 

независимо от това, че предприятието не е осъществявало дейност през 

въпросната година.  

http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya
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586. 18.10.2018 г. Здравейте,  

 

интересуваме се в кой от двата срока за подаване на документи са:  

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“; 

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“; 

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“; 

 

Поздрави, 

 

Eл. поща: davinchi.bg@gmail.com 

Кодовете на основна икономическа дейност, които попадат в двата крайни срока 

за кандидатстване по процедурата, са посочени изрично в т. 25 от Условията за 

кандидатсване (стр. 50 и 51). Посочените в запитването Ви кодове, които са част 

от секторите свързани с преодоляване на европейски и регионални 

предизвикателства, попадат във втория краен срок за кандидатстване – 16:30 

часа на 10.12.2018 г. 

Следва да имате превид, че проектно предложение, подадено от кандидат с код 

на основна икономическа дейност допустим за втория краен срок, но подадено в 

рамките на първия краен срок, няма да бъде отхвърлено, а ще се оценява след 

изтичането на крайния срок, по който проектното предложение е допустимо. 

Проектно предложение, подадено в рамките на втория краен срок за 

кандидатстване, но с код на основна икономическа дейност, допустим за първия 

краен срок за кандидатстване, ще бъде отхвърлено. 

587. 18.10.2018 г. Здравейте, 

 

Имам въпрос във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 - Насърчаване на 

предприемачеството. Проектът, с който искам да кандидатствам е за 

Лаборатория за производство на диоптрични очила. За лабораторията, ще се 

закупи оборудване, чрез което доставените готови стъкла ще се нагодят за 

нужния диоптър и ще се поставят на рамки, които също се закупуват 

готови.  

 

Смятам, че тази дейност попада под код 32.50 Производство на медицински 

и зъболекарски инструменти и средства. Моля да потвърдите, дали вида 

дейност който описах, ще се тълкува като производство на очила, което е 

включено в код 32.50. 

 

Ел. поща: alexander_pishev@mail.bg 

Моля, имайте предвид, че определянето на код, в който попада дадена 

икономическа дейност, не попада в рамките на компетентността на 

Управляващия орган. 

Кандидатите носят отговорност за правилното определяне на кода на основната 

икономическа дейност. С оглед постигане на коректност при определяне на 

съответния код и попълване на информацията в т. 2 „Данни на кандидата“ от 

Формуляра за кандидатстване, е препоръчително кандидатите да се обърнат към 

НСИ за проверка на данните. 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). 

Допълнително, следва да имате предвид, че обстоятелството дали основната 

икономическа дейност на бенефициента попада в допустимите по процедурата 

сектори съгласно т. 6) от Условията за кандидатстване, 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 
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основната икономическа дейност на бенефициента попада в допустимите по 

процедурата сектори съгласно т. 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. 

 
 
 


