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

Дата на разясненията от УО: 29 юни 2018 г. 

12. 22.06.2018 г. Здравейте, моля за отговор на следните въпроси: 

 

1. Допустим разход ли е закупуване на офис пакет за операционна система? 

2. Допустими ли са режийни разходи в рамките на перо "разходи за наем" - 

съгласно описанието на стр.31 не са недопустими режийни разходи за ток, 

вода, отопление, телефон и интернет? Ако да, на един бюджетен ред общо 

ли се описват и къде се дават разяснения за тях? 

3. Моля да потвърдите, че е допустимо кандидати с кодове от втори краен 

срок да подават проектни предложения преди първи краен срок - съгласно 

описаното на стр 13? 

4. Ако предприемачът има съдружници, задължително ли е те да са част от 

екипа на проекта, който подлежи на оценка за опит и образование? 

5. Има ли изискване за период на придобиване на опита на предприемача 

и/или екипа в областта на предприемаческата идея, т.е. може ли да е по-

назад в годините, напр.10 или повече години преди кандидатстване? 

 

Благодаря! 

 

Подател: Таня Христова 

Ел. поща: tania.hristova@gmail.com 

1. В т. 14.3 „Недопустими разходи“ от Условията за кандидатстване е посочено, 

че е недопустимо закупуването на дълготрайни материални активи и 

дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на 

целите на проекта. В тази връзка, разходите за закупуване на офис пакет за 

операционна система са недопустими по настоящата процедура. 

2. Съгласно горецитираната т. 14.2 от Условията за кандидатстване, допустими за 

финансиране по процедурата са разходи за наем на работни помещения – до 25 

000 лева, като същите следва да бъдат включени в рамките на един бюджетен ред 

в т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване.  

Следва да имате в предвид, че режийните разходи могат да бъдат включени в 

общата стойност на разходите за наем на работни помещения, посочена в 

бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), без да бъдат 

посочвани отделно. В случай че са посочени в отделни редове в бюджета на 

проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета. 

3. 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, но същото ще се оценява след изтичането на 

втория крайния срок. 

4. Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 9, т.2. 

5. Изискванията за професионален опит на предприемача и екипа на кандидата 

следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване. В този смисъл, Условията 

за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничение за периода 

преди датата на кандидатстване, в който да е придобит професионалния опит. 

13.  22.06.2018 г. Здравейте,  

по отношение на: 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - 

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни 

За „дата на кандидатстване“ се приема датата, на която е подадено проектното 

предложение чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). 
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предложения по Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в 

подкрепа на предприемачеството” на Приоритетна ос 2 „Предприемачество 

и капацитет за растеж на МСП“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на 

проекти: 

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ 

Бих искал да ви задам следния въпрос:  

Във връзка с изискването по отношение на възрастта на предприемача:  

"Изискванията за възраст следва да бъдат спазени към датата на 

кандидатстване."  

Коя дата се приема за "дата на кандидатстване" - датата, на която ще ще бъде 

подаден проекта, датата на която е обявена процедурата - 20 юни 2018 или 

крайния срок за кандидатстване (съответно 05.09.2018 или 07.11.2018)?  

С уважение, 

Подател: Явор Колевски 

Ел. поща: ykolevski@gmail.com 

14. 22.06.2018 г. Здравейте,  

Във Връзка Процедура " Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК 

имам следния въпрос: 

Разходите за възнаграждение на предприемача за какъв срок са допустими? 

Поздрави, 

Подател: Силвия Димчева 

Ел. поща: dimcheva@elana.net 

Разходите за възнаграждение на предприемача са допустими за срока на 

изпълнение на проекта – 18 месеца, като същите следва да отговарят и на всички 

останали изисквания, посочени в т. 14.1. „Условия за допустимост на разходите“ 

от Условията за кандидатстване по процедурата.  

 

15.  22.06.2018 г. Здравейте, 

Имам следните въпроси по процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на 

предприемачеството" : 

1. Съгласно Условията за кандидатстване, т. 11.1 Критерии за допустимост 

на кандидатите: 

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура 

за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са:  

  

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на 

селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са 

1. За да бъде един кандидат недопустим по настоящата процедура, следва 

кумулативно към датата на кандидатстване  да са изпълнени и трите критерия - 

дружеството-кандидат да е микро предприятие, което да има седалище или клон 

със седалище на територията на селски район и да е предвидил дейности за 

изпълнение по проекта отново на територията на селски район. 

2. 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. Юридическите лица с нестопанска цел, които 

се регистрират по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не са 

включени в посоченото изискване. 
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заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в 

община на територията на селските райони в Република България. Списък на 

общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в  

Приложение И. 

Въпрос 1: 

Съгласно горното допустими кандидати ли са микропредриятия, които имат 

седалище извън територията на селски район, но са заявили за подпомагане 

дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на 

селските райони? 

 

2. Моля за уточнение относно текста: 

ВАЖНО: 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. 

Въпрос 2: Допустимо ли е предприемачът да има участие в управлението на 

юридическо лице с нестопанска цел - сдружение? 

 

С поздрав, 

 

Подател: Таня Топалова 

Ел. поща: office@cdbs.eu 

 

16.  22.06.2018 г. Здравейте, 

имам регистрирана фирма през 2018 г. с КИД С23 "Производство на изделия 

от други неметални минерални суровини"  и планирам да кандидатствам по 

процедурата . Виждам от насоките, че срокът за подаване на проект за моята 

идея е след 05.09.2018 до 7.11.2018 г. На 25 август 2018 година навършвам 

29 години и въпросът ми е мога ли да подам проектното си предложение 

след като не е активен вторият срок за прием на проекти. Ако мога да го 

подам сега , то ще бъде ли разгледан и ще получа ли съответните точки, 

които бих получила ако не съм навършила 29 години. Благодаря 

предварително. 

 

Подател: Христина Христова 

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, но същото ще се оценява след изтичането на 

втория крайния срок. 

Във връзка с извършване на оценката по критерий "Приоритизация на проекти на 

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

изискванията за възраст следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване. 
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Ел. поща: vilij74@yahoo.com 

17.  22.06.2018 г. Здравейте, 

понеже аз нямам фирма и не развивам никаква дейност, като юридическо 

лице. Но имам идея която бих искал да осъществя. Бихте ли ми разяснили, 

ако сега си открия фирма дали мога да кандидатствам с нея и това ще 

отговаря ли на изискванията? 

 

Ако отговора е да, трябва ли фирмата да развива някаква дейност през 

времето от откриването си до времето на одобрението на проектите? 

 

  

Благодаря предварително! 

 

  

Поздрави  

 

Подател: Георги Николов 

Ел. поща: g.nikolov@auto1.bg 

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). 

Условията за кандидатстване не поставят изискване кандидатите да 

осъществяват дейност в периода от регистрацията на предприятието до 

приключане на оценката на проектните предложения.  

За да бъдат допустими за финансиране, проектните предложения трябва да 

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

Последното е в сила и по отношение на дейностите и разходите, които те 

съдържат, както и по отношение на кандидатите, които ги изготвят и подават. 

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.  

18.  22.06.2018 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедурата "Насърчаване на предприемачеството" имам 

следните въпроси: 

 

1. В критериите за оценка показател Социален ефект, фигурира 

понятието "спестяване на разходи за потребителите на предприемаческата 

идея". Моля уточнете какво разбирате под това определение? За спестяване 

на социални разходи ли става дума или имате предвид друго? Моля за 

разяснение. 

2. Ако предприемачът притежава точно 10% от капитала на друго 

юридическо лице, това изпълнява ли изискването за независимо 

предприятие? 

 

 

С уважение, 

1. Под „разходи за потребителите на предприемаческата идея“ се има предвид 

всякакъв вид разходи, които потребителят би спестил, в резултат от 

използването/прилагането на предприемаческата идея (продукта – стоката и/или 

услугата). 

2. Критериите за допустимост на кандидатите са посочени в т. 11. 1 от Условията 

за 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 
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Подател: Борислава Иванова 

Ел. поща: bkircheva@yahoo.com 

 

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. 

19.  22.06.2018 г. Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с обявения прием по BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на 

предприемачеството“ искаме да поставим следния въпрос: 

В документацията за кандидатстване не е посочено конкретно изискване 

относно националността на предприемача, моля да поясните: 

1. Допустимо ли е предприемачът да бъде гражданин на друга страна 

членка на ЕС?  

2. Допустимо ли е предприемачът да бъде гражданин на друга страна 

извън членките на ЕС?  

Ако е допустимо, задължително ли е да има ЛНЧ (личен номер на 

чужденеца)? 

 

С уважение, 

 

Подател: Екипът на Йотов Консулт ЕООД 

Ел. поща: officesofia@yotov-consult.com 

 

1.и 2. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят 

ограничение за националността на предприемача, т.е. допустимо е 

предприемачът да бъде чуждестранен гражданин. 

Следва да имате предвид, че осигуряването на съответствие с националното 

трудово законодателство е задължение и отговорност на кандидата. 

В допълнение, в случай че предприемачът е чуждестранен граждинин, 

отговорност на кандидата е да осигури за съответното лице цялата необходима 

информация за целите на оценката по критериите, по които се оценява 

физическото лице-предприемач. Например, във връзка с оценката по критерий 

III.2 „Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г.“ от  критериите 

за техническа и финансова оценка, в Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване е посочено, че източник за извършване на проверката е 

Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1). Съгласно 

образеца на посочената Декларация, в титулната ѝ част следва да се попълни 

ЕГН на физическото лице-предприемач. В случай че лицето е чуждестранен 

гражданин, в посоченото поле следва да се посочи ЛНЧ и съответно дата, месец 

и година на раждане на това лице. По своя преценка, кандидатът може да включи 

информация относно ЛНЧ, дата, месец и година на раждане на чуждестраното 

физическо лице-предприемач и при описанието му в т. 9 „Екип“ от Формуляра за 

кандидатстване. 

Следва да имате предвид, че Оценителната комисия има право, в случай че 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА  

BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ 

 
 

6 
 

№ Дата на 

получаване 

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

установени обстоятелства, които да изискват допълнителна пояснителна 

информация или документ от кандидатите относно декларирани обстоятелства и 

представените документи, съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване, да 

изиска такива.  

20.  22.06.2018 г. Здравейте,  

 

 

Питането ми относно процедура "Насърчаване на предприемачестовото" е 

следният: Ако отговарям на всички условия за допустимост, но фирмата ми е 

създадена през 2017 г. и към този момент не е извършвала дейност, то 

допустима ли е фирма по процедурата? 

 

 

Поздрави, 

 

Подател: Георги Владимиров 

Ел. поща: bache_@abv.bg 

Допустими по настоящата процедура са кандидати, които са регистрирани след 

31.12.2016 г. 

Условията за кандидатстване не поставят изискване кандидатите да са 

осъществявали дейност преди подаването на проектното предложение по 

процедурата.  

Допълнително, за да бъдат допустими за финансиране, проектните предложения 

трябва да отговарят на всички условия, критерии и изисквания по настоящата 

процедура. Последното е в сила и по отношение на дейностите и разходите, 

които те съдържат, както и по отношение на кандидатите, които ги изготвят и 

подават. 

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. 

21.  23.06.2018 г. Здравейте, 

 

Бих искала да задам няколко въпроса относно процедура BG16RFOP002-

2.024 „Насърчаване на предприемачеството: 

1. Може ли по проекта да кандидатства фирма, създадена след обявяване на 

процедурата, т.е. след 20.06.2018 г.? 

2. Може ли да бъдат наемани лица на втори трудов договор на 4-часов 

работен ден? 

3. Счетоводни услуги по проекта допустим разход ли са? 

 

Предварително Ви благодаря за отговора. 

 

Подател: Пламена Евтимова 

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/подаване на проектното предложение. 

2. Разходите за възнаграждения по настоящата процедура са допустими за 

квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор 

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

При спазване на това условие, на останалите изисквания по процедурата 

приложими към разходите за възнаграждения и на изискванията на националното 

трудово законодателство, Условията за кандидатстване не поставят ограничение 

относно наемането по проекта на лица на втори трудов договор на 4-часов 
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Ел. поща: plama4eto_@abv.bg работен ден. 

3. Съгласно т. 14.3 „Недопустими разходи“ от Условията за кандидатстване по 

процедурата, разходите за консултантски, юридически и счетоводни услуги от 

общ характер са недопустими. 

22.  24.06.2018 г. Кога и къде ще бъдат информационните дни? 

 

Подател: Иван Тошев 

Ел. поща: toshev.haskovo@gmail.com 

Към момента в Управляващия орган се изготвя график за провеждането на 

информационните дни по процедурата. 

Моля да следите страницата на Програмата http://www.opic.bg/ , където в секция 

„Новини“ ще бъде публикувана подробна информация относно датите и местата 

на провеждане на информационните дни. 

23.  24.06.2018 г. Здравейте, 

 

От Раздел 14.2 "Допустимост на разходи". Става ясно, че са допустими 

разходи за възнаграждения на квалифициран персонал, който ще бъде 

вписан в т. 9 от Формуляра и е необходим за реализирането на 

предприемаческата идея. От насоките става ясно че управителят на фирмата 

ще бъде оценяван за опит и квалификация, но не ми става ясно, дали като 

управителя на фирмата кандидат и собственик 100 % на предприятието ще 

мога ли да си заложа възнаграждение по проекта? 

 

Поздрави, 

 

Подател: Георги Владимиров 

Ел. поща: bache_@abv.bg 

В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат 

екипа на кандидата, който ще участва в изпълнението на проекта и за който са 

предвидени възнаграждения със средства по проекта. Екипът на кандидата може 

да включва: квалифициран персонал, който е обект на оценка и квалифициран 

персонал, който не е обект на оценка. Квалифицираният персонал, който е обект 

на оценка може да включва: предприемача и лица, различни от предприемача. 

Предвид изложеното, разходите за възнаграждение на предприемача са 

допустими, при спазване на всички условия и изисквания за този вид разходи, 

посочени в Условията за кандидатстване по процедурата. 

24.  24.06.2018 г. Здравейте, 

във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-2.024 - Насърчаване на 

предприемачеството, моля за разяснения по следните въпроси: 

 

1.В Условията за кандидатстване- 23. Начин на подаване на проектните 

предложения/концепциите за проектни предложения: Документ, чийто 

оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език, като по 

отношение на документите, доказващи наличието на образователно-

квалификационно ниво не е необходима легализация. 

Въпрос: За документ, чийто оригинал е на чужд език, превода трябва ли за 

1.Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят изискване 

преводът на български език на даден документ да бъде от заклет преводач. 

2. На база така представената информация, микропредприятието от първата 

хипотеза (С20.53) би било недопустим кандидат, а микропредприятието от 

втората хипотеза (М72) би било допустим кандидат. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на 

даден проект и кандидат ще бъде взето от Оценителната комисия в 

Управляващия орган, която ще разполага с цялата специфична информация 
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бъде от заклет преводач? 

 

2. В Условията за кандидатстване- 11.2 Критерии за недопустимост на 

кандидатите 4/ С оглед избягване на припокриването на интервенциите 

между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 

и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по 

настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 

кандидати, които са: 

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на 

селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са 

заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в 

община на територията на селските райони в Република България. Списък на 

общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в 

Приложение И.  

• микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или 

маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти 

извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност 

(Приложение З), или с производството на памук, в случай че тези 

инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно 

определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в 

обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение И. 

Допълнително, кандидатите следва да имат предвид, че посочените в т. 11.2 

критерии за недопустимост се прилагат кумулативно с критериите за 

допустимост, изрично посочени в т. 11.1 от Условията за кандидатстване. 

Въпроси:  

- допустим кандидат ли е микропредприятие със седалище и адрес на 

управление извън територията на селски район, но възнамеряващ да 

осъществи инвестиции на територията на селските райони, в допустим 

сектор: С20 „Производство на химични продукти“, С 20.53 Производство на 

етерични масла, за чието производство суровината попада в Приложение № I 

от Договора за създаване на европейската общност (Приложение З), и 

крайният продукт – Етерично масло не попада в същото Приложение № І. 

относно проектното предложение. 

3. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят 

ограничение за наемане на роднини по права и/или съребрена линия като част от 

екипа на кандидата. 

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. 

5. Ползването на помещения под наем, наети от свързани лица, в случаите когато 

в бюджета на проекта не са заявени разходи за наем на работни помещения, е по 

преценка на кандидата. В този случай, режийните разходи също няма да бъдат 

финансирани. По отношение на режийните разходи, моля, запознайте се с 

разясненията на УО по въпрос № 9, т.1. 

6. Условията за кандидатстване по процедурата не поставят изискване за наемане 

на предприемача на трудов договор към датата на кандидатстване. Следва да 

имате предвид, че за да бъдат допустими разходите за възнаграждение на 

предприемача, те следва 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. 
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- допустим кандидат ли е микропредприятие със седалище и адрес на 

управление извън територията на селски район, но възнамерява да 

осъществи инвестиции на територията на селските райони, в допустим 

сектор: M72 „Научноизследователска и развойна дейност“ в областта на 

естествените науки или селскостопански науки, с предмет на изследването и 

разработката (напр. растение -зеленчук) попадащ в Приложение № I от 

Договора за създаване на европейската общност (Приложение З), а крайният 

продукт – разработка, изследване или приложение - технология за 

производство е извън Приложение № І. 

 

3. Допустимо ли е в екипа, като квалифициран персонал да бъдат наети 

„свързани лица“ с кандидата (има се предвид близки по права и/или 

съребрена линия)?  

 

4. Допустимо ли е да кандидатстват с различни проекти в настоящата 

процедура, в еднакви или различни сектори, две отделни микропредприятия, 

чийто собственици са свързани лица (има се предвид близки по права и/или 

съребрена линия физически лица)? и ако -да, това обстоятелство декларира 

ли се ? 

 

5. Допустимо ли е дейността да се упражнява и да се разположат активите 

закупени по проекта, в помещение под наем, наето от свързано лице, но без 

да се кандидатства за подпомагане за разходите за наема (а само за 

съпътстващите експлоатацията режийни разходи за ток, вода и др. подобни)? 

 

6.Във връзка с Квалифицирания персонал, обект на оценка: Предприемача 

към момента на кандидатстване ли трябва да бъде на Трудов договор (да е 

прехвърлил управлението на дружеството на друго лице), или е допустимо 

същия да бъде сключен след подписване на Административния договор? 

 

7.Има ли изискване да бъдат датирани декларациите с дата на подаване на 

проектното предложение? 

 

8.На етап подаване на проектното предложение посочва ли се адрес и вид 

или други характеристики на работното помещение, и необходимо ли е да 

бъде сключен договор за наем, или същия може да се сключи след 

7. Необходимите декларации по настоящата процедура следва да бъдат датирани 

в интервала след обявяване на процедурата и не по-късно от датата на подаване 

на проектното предложение, като е препоръчително датата в декларациите да 

бъде максимално близка до датата на кандидатстване.  

Следва да имате предвид, че по процедурата са налице обстоятелства и 

изисквания, които са обект на проверка към датата на кандидатстване. 

8. На етап кандидатстване, в т. 1 „Основни данни“ от Формуляра за 

кандидатстване се посочва единствено населеното място (без адрес), в което ще 

се изпълнява проектното предложение. За да бъдат допустими, разходите за наем 

на работни помещения следва да бъдат извършени след датата на подписване на 

административния договор за безвъзмездна финансова помощ, като 

необходимостта от тези разходи следва да бъде обоснована в т. 7 „План за 

изпълнение / Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване. 

9. Посоченото в запитването Ви заявяване на подкрепа за повече от един код на 

икономическа дейност е недопустимо. 
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подписване на Административен договор?  

 

9.Допустимо ли е кандидатстване за инвестиции и извършване на дейност в 

2 допустими сектора? 

 

С най- добри пожелания! 

 

Подател: Ивелина Иванова 

Ел. поща: ivaivan4321@gmail.com 
 
 


