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Дата на разясненията от УО:  21 ноември 2018 г. 

630. 12.11.2018 г. Здравейте,  

 

Имам въпрос относно процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-

2.024 „Насърчаване на предприемачество".  

Предприемаческата ми идея представлява услуга, която ще се реализира 

чрез посещението ми на обекти, на територията на цяла административна 

област в РБългария. За осъществяване на услугата е необходимо 

транспортно средство.  

    1.   Допустим разход ли е  ПРИДОБИВАНЕТО чрез ЛИЗИНГ на 

транспортно средство, което транспортно средство ще представлява 

дълготраен материален актив, необходим за реализирането на услуга, на 

територията на цяла административна област в РБългария?  

   2.   Допустим разход ли ще бъдат горивото и консумативите за 

транспортно средство, което транспортно средство е необходимо за 

реализирането на услуга, на територията на цяла административна област в 

РБългария?  

 

С уважение, 

 

Подател: Николай Николов 

Ел. поща: nikolov.n.d@abv.bg 

1. Посочените в запитването Ви разходи за придобиване на транспортни средства 

са изрично упоменати като недопустими в т. 14.3 „Недопустими разходи“ от 

Условията за кандидатстване по процедурата. 

2. Разходите за гориво и консумативи за транспортното средство също не попадат 

сред допустимите по процедурата разходи. 

 

631. 12.11.2018 г. Здравейте! 

 

Въпросите ми са свързани с процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване 

на предприемачеството“. 

 

1.Интересевум се, ако кандидатът предстои да наеме (по време на 

изпълнение на проекта) лице с трайни увреждания, и ако лицето е с 20% 

трудоустроеност това ще бъде ли достатъчно за програмата или трябва по-

висок процента на трудоустроеност? 

2.Разходите за персонал за първата година след приключване на програмата 

- Таблица 2, колона 2 за година N, в първите 6 месеца след приключване на 

програмата съответстват на тези по време на програмата, възможно ли е 

след изтичане на тези 6 месеца, в които е осигурена устойчива заетост, до 

1. За целите на процедурата, под „лице с трайни увреждания“ се разбира такова, 

което е  с установена степен на трайно намалена работоспособност или 

определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. 

Допълнително, обръщаме внимание, че спазването на трудовото законодателство 

и на нормативните изисквания, свързани с полагане на труд от страна на лице с 

ТЕЛК, е отговорност на кандидата. 

2. Съгласно даденото определение в приложение Л, за целите на процедурата под 

„устойчива заетост“ се има предвид осигуряване на заетост (работни места) за 

период от 6 месеца след приключване на проекта при запазване на условията 

(длъжност, часова заетост, размер на възнаграждение, наемане на трудов договор 

и др.), приложими към екипа на кандидата съгласно т. 14.2 от Условията за 
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изтичането на същата година, а и през следващите две години, разходите за 

персонал да намалеят и бъдат по-ниски от тези по програмата? Как това да 

се отрази в таблицата? 

Моля за отговори, тъй като с това е свързано изчисляването на 

Претеглената стойност на EBITDA за периода N - N+2, попълването на 

Бизнес плана, както и  

разходите за персонал за периода N - N+2, и имайки в предвид 

осигуряването на устойчива заетост на персонала. 

 

Благодаря предварително! 

 

Подател: Мария Стоянова 

Ел. поща: freshravda@mail.bg 

кандидатстване“. 

В тази връзка, Условията за кандидатстване поставят изискване за запазване на 

размера на възнаграждението само за период от 6 месеца след приключване на 

проекта, след което изцяло по преценка на кандидата е определянето на 

възнаграждението за останалия период, като в рамките на  Бизнес плана следва да 

бъдат посочени прогнозни данни за разходите за персонал на цялото предприятие 

за три приключени финансови години след годината на приключване на проекта. 

Стойностите следва да включват прогнозен размер на разходите за 

възнаграждения и съответните осигурителните вноски за работодателя. 

Допълнително, моля запознайте се с отговор на въпрос № 176, т. 2 

632. 12.11.2018 г. Здравейте, 

 

Във връзка с възможността за наемане на лице с трайни увреждания и 

представяне на ТЕЛК при междинен отчет, бих искал да попитам дали ще 

бъдат допустими разходите за възнаграждение на  лицето, при положение 

че  решението за ТЕЛК на това лице ще бъде издадено след крайния срок за 

кандидатстване по проекта – 10.12.2018 г. ? 

 

Т.е. към момента на кандидатстване лицето ще е поименно посочено и ще 

бъде в процедура на придобиване на ТЕЛК, във ФК ще бъде посочено, че е 

с ТЕЛК, но датата на самия документ ще бъде издаден в периода от датата 

на кандидатстване до датата на сключване на договор за БФП. 

 

Предварително Ви благодаря. 

 

Поздрави, 

 

Подател: Деян Пилев 

Ел. поща: dpilev@capman.bg 

По настоящата процедурата е предвидено да се насърчи наемането (преди 

подаване на проектното предложение или по време на изпълнение на проекта) на 

лице/лица с трайни увреждания, като част от критерия за социален ефект от 

реализацията на предприемаческата идея. В тази връзка, бенефициентът следва 

да представи  решение за ТЕЛК по време на отчитане пред УО на първите 

разходи за работни заплати за съответното лице/лица. Бенефициентът се 

задължава да запази неговата/тяхната заетост (работни места) на трудов договор 

на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на 

изпълнение на проекта и за период от 6 месеца след приключване на проекта. 

При неспазване на горепосочените изисквания (в т.ч. и представянето на решение 

за ТЕЛК), УО ще изиска възстановяване на 25% от получената от бенефициента 

безвъзмездна финансова помощ. 

 

633. 12.11.2018 г. Здравейте, 

 

във връзка с процедура "Насърчаване на предприемачеството" имам въпрос:  

Трябва ли документите приложени в т. 12 от формуляра да съдържат и 

Форматът и задължителните реквизити, които следва да съдържа всеки един от 

документите, които кандидатите е необходимо да прикачат в т. 12 от Формуляра 

за кандидатстване, са посочени в т. 24 от Условията за кандидатстване по 
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печат на дружеството - кандидат или подписа на управител е достатъчен? 

 

Поздрави! 

 

 

Подател:Радо Стефанов  

Ел. поща: vkstyle01@gmail.com 

настоящата процедура. 

В случай че имате предвид декларациите, които кандидатите следва да 

представят на етап кандидатстване (букви б/, в/ г/, д/ и е/ от т. 24), същите следва 

да бъдат попълнени, подписани и датирани на хартиения носител,  след което 

сканирани и прикачени в ИСУН 2020, като не е необходимо тяхното 

подпечатване с печат на дружеството. 

634. 13.11.2018 г. Здравейте, 

 

наскоро разбрах за програмата за насърчаване на предприемачеството, но 

след като разгледах документацията видях крайни срокове до 07.11.2018.  

Интересува ме това ли е окочнателния край на процедурата и има ли 

някаква възможност да се кандидатства все още? 

 

Благодаря 

 

Подател: Борис Ставрев 

Ел. поща: bstavrev@gmail.com 

Настоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване. Първият изтече на 

08.10.2018 г., а вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 

часа на 10.12.2018 г. 

В рамките на втория краен срок за кандидатстване е допустимо подаване на 

проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа 

дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 

предизвикателства: 

С14 „Производство на облекло“; 

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки 

изделия“; 

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

изделия от корк, слама и материали за плетене“ ; 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; 

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“; 

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; 

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; 

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“; 

С25.62 „Механично обработване на метал“; 

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“; 
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С32.20 „Производство на музикални инструменти“; 

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“; 

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“; 

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

M71.11 „Архитектурни дейности“; 

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“; 

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“; 

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“; 

Q86 „Хуманно здравеопазване“; 

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“; 

Q88 „Социална работа без настаняване“. 

635. 13.11.2018 г. Здравейте, 

 

Във връзка с условията за кандидатстване по процедура на подбор на 

проект "Насърчаване на предприемачеството", моля да отговорите на 

следните въпроси: 

- Всички тематични области посочени в Приложение Т (тематични области 

на ИСИС) ли имат съответствие с основните икономически дейности, 

посочени в т. 6 от критериите за допустимост на кандидата от Условията 

за кандидатстване по процедурата? 

-желаем да развием  дейност в сферата на екстремен туризъм и спорт, 

попадаща в посочените области в приложение Т. Допустима ли е тази 

дейност по настоящата програма? 

Благодаря! 

 

Подател: Владимира Иванова 

Ел. поща: vladimira.ivanova.87@gmail.com 

За да бъдат допустими за финансиране, проектните предложения трябва да 

отговарят на всички условия, критерии и изисквания по настоящата процедура.  

В Условията за кандидатстване са посочени  допустимите по процедурата 

сектори, които са разделени на две основни групи: сектори от НСНМСП, 

изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и 

сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални 

предизвикателства, като обръщаме внимание, че те не съвпадат с тематичните 

области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). 

Съответствието с тематичните области на ИСИС е предмет на оценка по раздел 

III „Приоритизация на проекти“ от критериите за техническа и финансова оценка 

и не представлява критерий за допустимост по процедурата. 

Предвид изложеното, в случай че предприятието кандидат не развива своята 

основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатства в 

горепосочените две групи сектори, независимо от съответствието на проекта с 
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тематичните области на ИСИС, той не би бил допустим кандидат по процедурата. 

636. 14.11.2018 г. Здравейте , подготвяме проект по процедура  BG16RFOP002-2.024  

„Насърчаване на предприемачеството“ и в екипа по проекта сме включили 

служител пенсионер  с необходимите образование , опит и трудов стаж по 

специалността , който може да докаже необходимия стаж с УП2 и не 

притежава трудова книжка, тъй като му е задържана при пенсиониране в 

НОИ. 

 

Въпросът ни е ще бъдат ли присъдени точки за трудов стаж и опит члена на 

екипа  на базата на документ УП2. 

 

Подател: Георги Иванов 

Ел. поща: dryan2018@abv.bg 

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 459. 

 

637. 14.11.2018 г. Здравейте,  

 

При попълване на електронния формуляр в ИСУН, в 4. Финансова 

информация, как следва да се определи "Област на интервенция"? Ако 

дейността на предприятието е производство на облекло, коя от посочените 

области трябва да се избере?  

 

Благодаря,  

 

Подател: Мина Григорова   

Ел. поща: mina_grigorova@abv.bg 

По отношение на т. 4 „Финансова информация – кодове по измерения“, поле № 1 

„Област на интервенция“, кандидатите следва да изберат от падащото меню 

кодът, съответстващ на предприемаческата идея, която ще реализират, като 

неговото определяне е изцяло тяхна отговорност, съобразявайки спецификата на 

своята предприемаческа идея. 

В допълнение, моля да се запознаете с отговор на въпрос № 271. 

 

638. 14.11.2018 г. Здравейте, 

 

Бих искал да попитам дали има краен срок за оценяването по програма 

“Насърчаване на предприемачество” за подадени документи до 08.10.2018?  

Благодаря, 

 

Подател: Георги Манчев 

Ел. поща: bnm.project@outlook.com 

Срокът за извършване на оценката на постъпилите проектни предложения по 

всеки един от крайните срокове е до 3 месеца от издаването на заповедта за 

назначаване на оценителната комисия (чл. 33, ал. 2 от ЗУСЕСИФ). Този срок 

може да бъде удължен от Ръководителя на УО до 4 месеца.  

Редът за оценяване на проектните предложения, етапите през които преминава 

оценителния процес, както и процедурата за уведомяване на неуспелите и 

одобрените кандидати и сключване на административни договори за 

безвъзмездна финансова помощ са подробно описани съответно в т. 21 и т. 27.1. 

от Условията за кандидатстване. 
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639. 14.11.2018 г. Здравейте, 

 

1. Във връзка с изискването за допълнителният квалифициран персонал, 

необходим за изпълнението на проекта, който не е обект на оценка да бъде 

посочено във формуляра изискване по отношение на: образование, сходно 

на позицията, която лицето ще заема по проекта и/или минимум 2 години 

професионален опит, сходен на позицията, която лицето ще заема по 

проекта, допустимо ли е изискванията да бъдат посочени като алтернативни 

във формуляра, без да се ограничаваме изрично само до едно от двете 

изисквания? По този начин на етап изпълнение ще бъде разширен обхватът 

на лицата, които могат да заемат дадена длъжност и ще бъде улеснен 

процесът на намиране на подходящи кандидати. 

 

2. Ще се признава ли за професионален опит такъв, придобит преди 

получаване на диплома, удостоверяваща правоспособност? Например за 

лице, което притежава доказуем опит като служител в проектантско бюро, 

на позиция сходна с предприемаческата идея, но за период, преди да 

придобие диплома за висше образование като архитект? 

 

3. Ще се счита ли за валидна декларация от производител, в случай, че 

софтуера, който планираме да възложим за разработка в рамките на проекта 

все още не съществува като готов продукт на пазара и същият ще бъде 

разработен по наше задание? Правим уточнението, че заданието е 

съгласувано с фирмата, която ще предостави офертата и същата гарантира, 

че може да разработи продукта, в случай, че и бъде възложен на етап 

изпълнение. 

 

Благодаря! 

 

Подател: Бисер Лазаров 

Ел. поща: lazarov.biser@gmail.com 

1. Бихме искали да обърнем внимание, че по начина, по който е формулирано 

изискването в Условията за кандидатстване относно квалифицирания персонал, 

който не е обект на оценка, образованието и професионалният опит могат да 

бъдат заложени по преценка на кандидата кумулативно или алтернативно т.е. 

кандидатът има правото да прецени, според спецификата на съответната позиция, 

дали да заложи изискване само по отношение на образование или да изиска само 

2 години сходен професионален опит или да заложи и двете изисквания 

едновременно. 

2. Документите, с които се доказва наличието на професионален опит на екипа на 

кандидата, в областта на предприемаческата идея са: трудова книжка, служебна 

книжка, осигурителна книжка, трудов договор, граждански договор, договор за 

управление, като Условията за кандидатстване не поставят ограничение по 

отношение на това опитът да бъде придобит след получаването на диплома. 

3. 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 тази връзка, при представяне на Декларация от производителя, който ще бъде 

ангажиран с разработването на софтуера, необходим за реализиране на Вашата 

предприемаческа идея, горепосоченото изискване ще бъде спазено. 

 
 
 
 
 
 


