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Дата на разясненията от УО: 14 септември 2018 г. 

495. 05.09.2018 г. Здравейте, 

 

Имам въпрос по процедура BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“  относно начина по който  ще се отчита 

изпълнението на заложените индикатори „Прогнозна стойност на нетните 

приходи от продажби „ и „Прогнозна стойност на EBITDA“- за 

изпълнение на индикаторите заложената стойност в Приложение Ж 

КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, за която е получена оценката по съответния критерий 

ли се гледа? Например  в бизнес плана и съответно в т. 8 Индикатори от 

Формуляра за кандидатстване кандидатът е заложил прогнозна стойност 

на  нетните приходи от продажби 100% от размера на получената 

безвъзмездна финансова помощ. На етап изпълнение бенефициентът 

реализира по-малко от заложената в бизнес плана стойност на  нетните 

приходи от продажби, но все пак  повече от 50% от размера на заявената 

БФП по проекта ( тоест не се променя получената оценка по критерия), 

това ще се счита ли за неизпълнение на индикатора и подлежи ли на  

финансови корекции съгласно  Приложение 2, т. 6 от ПМС № 57 от 28 

март 2017 г.  

 

Предварително благодаря за получения отговор.  

 

Подател: Мария Христова 

Ел. поща: maria.hristova@euconsult.bg 

По отношение на следните индикатори „Прогнозна стойност на нетните приходи 

от продажби“ и „Прогнозна стойност на EBITDA“, бенефициентът има 

ангажимент да извърши отчитането на реално постигнатите резултати в края на 

третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на 

проекта.  

В случай на неизпълнение, ще бъдат налагани корекции съгласно посоченото в 

чл. 6 на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ 

(Приложение О към Условията за изпълнение).   

Допълнително, моля да се запознаете с отговор на въпрос № 65, т. 2. 

 

496. 05.09.2018 г. Здравейте, 

 

Във връзка с отворената за кандидатстване процедура BG16RFOP002- 

2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, моля да дадете отговор на 

следните въпроси: 

 

1. Предвид че ще развивам предприемаческата си идея в код 32.50 – 

Производство на медицински и зъболекарски средства и по-специално 

създаване на зъботехническа лаборатория, биха ли счетени за допустими 

разходи, свързани със закупуване на специализирани работни 

1. В случай че посочените от Вас „работни зъботехнически маси“, представляват 

дълготрайните материални активи, необходими за реализиране на пазара на 

предприемаческата Ви идея, то разходите за тях биха били допустими. 

2. В случай че посочената от Вас дейност за изработка на правилник относно 

дейността на медико-техническата лаборатория е необходимо да бъде извършена 

от външен изпълнител, обръщаме внимание, че допустимите по процедурата 

разходи за външни услуги са изрично посочени в подточка 6/ на раздел 14.2. 

„Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване, като те не включват 
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зъботехнически маси, на които ще се извършва работният процес? Масите 

са оборудвани с прилежащите им инструменти (напр. микромотор; 

аспиратор; специална лампа; въздухоструй и силиконов маркуч за 

въздухоструите, издръжлив на високо налягане; газови клапани; контакти 

над работния плот, както и под него и др.) Т.е. тези бюра представляват 

система от взаимно свързани инструменти, абсолютно необходими за 

реализиране на продукта (предмет на предприемаческата идея). 

 

2. Би ли била допустима изработката на правилник относно дейността на 

медико-техническата лаборатория, като част от заложените по проекта 

конкретни функции (отговорности и задължения) на предприемача, 

вземайки предвид, че правилникът за устройството, дейността и 

вътрешния ред на лечебното заведение е част от документите, 

необходими за издаване от РЗИ на удостоверение за регистрация на 

лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и 

удостоверение за извършване на лечебна дейност по чл. 2А от Закона за 

лечебните заведения? 

 

3. Допустимо ли е участие от страна на квалифицирания персонал, който е 

обект на оценка, в обучения и специализации в областта на 

предприемаческата идея, в рамките на предвиденото по проекта работно 

време и като част от конкретните функции (отговорности и задължения) 

на всеки един от членовете на екипа? Подобни обучения биха били 

полезни и необходими във връзка с развитието на нови умения, 

надграждане на знания и адаптиране към бързо развиващите и променящи 

се условия в областта на предприемаческата идея и навлизащите в нея 

нови продукти и процеси, които биха оказали влияние върху 

реализирането на предприемаческата идея. 

 

4. Във връзка с настъпване на обективни причини, които не позволяват на 

член на екипа, който е обект на оценка, да продължи да изпълнява своите 

функции по проекта и вземайки предвид отговор на въпрос 159 т.4, бих 

желала да получа разяснение на следната хипотеза: Ако лицето, което 

поради настъпване на обективни причини, които не позволяват да 

продължи да изпълнява своите функции по проекта, притежава 15 години 

професионален опит в областта на предприемаческата идея, то може ли да 

подобен вид услуга. 

Допълнително, в случай че дейността може да бъде извършена от предприемача 

като част от неговите отговорности и задължение по проекта, допустими за 

реализирането ѝ биха били разходите за възнаграждения на предприемача. 

Следва да имате предвид, че осигураването на съответствие с изискванията на 

приложимото законодателство към съответната икономическа дейност и 

спазването на неговите разпоредби е отговорност и задължение на кандидата. 

3. В рамките на настоящата процедура не са допустими разходи за участия в 

обучения и специализации. 

Допълнително, Условията за кандидатстване не поставят ограничение по 

отношение на това наетият персонал за реализиране на предприемаческата идея 

да участва в такива обучения и специализации за собствена сметка на кандидата, 

доколкото същите не биха попречили на изпълнението на заложените по проекта 

отговорности и задължения на съответните лица, които ще ги посещават. 

4. Както е посочено и в отговор на въпрос № 159, 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 настоящия 

договор. 

Допълнително, във връзка с това, че максимално изискуемият професионален 

опит по критерий 4 „Професионален опит на екипа на кандидата в областта на 

предприемаческата идея“ от раздел II е общо повече от 7 години в областта на 
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бъде заменено с лице, притежаващо например 10 години професионален 

опит в областта на предприемаческата идея, с оглед на това, че във връзка 

с изпълнението на условията считам 10 год. и 15 год. за напълно 

равностоен трудов опит, тъй като и в двата случая необходимият 

минимален професионален опит е значително надхвърлен?  

 

5. Относно бизнес плана, забелязах, че в раздел променливи разходи, 

Таблица 3.1 Разходи за суровини и материали и Таблица 3.2 Разходи за 

външни услуги, са напълно идентични. Например, следва ли да се приеме 

като техническа грешка това, че колона Е, ред 67 от Таблица 3.2 е 

наименувана „Разходи за суровини и материали (лв.)“, тъй като би било 

логично същата колона да се отнася до разходи за външни услуги? 

 

Подател: Светлана Йорданова 

Ел. поща: svetlana.hr.yordanova@gmail.com 

предприемаческата идея и при спазване на останалите изисквания, заложени по 

критерия, описаната от Вас хипотеза би била допустима. 

5. Моля, запознайте се с отговор на въпрос 160, т. 2. 

 

497. 05.09.2018 г. Здравейте, 

 

Бих искала да кандидатствам като предприемач по процедура за подбор 

на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, 

но съм в отпуск по майчинство и мисля да бъда в такъв до 15.12.2018 

година. Възможно ли е да подам своето проектно предложение на  

08.10.2018 г. и то да не бъде отхвърлено по тази причина? 

Благодаря предварително! 

 

Поздрави, 

 

Подател: Веска Михова 

Ел. поща: veska_mihova@abv.bg 

В случай че са изпълнени критериите за допустимост, посочени в т. 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване по 

настоящата процедура, както и останалите изисквания по процедурата, отпускът 

по майчинство на предприемача преди започване на изпълнението на проекта, не 

би довело до отхвърляне на проектното предложение. 

Допълнително, моля да се запознаете с отговор на въпрос № 301, т.4. 

 

498. 05.09.2018 г. Здравейте, 

 

съгласно насоките за кандидатстване по Процедура на подбор на проекти  

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ на стр. 51 е  

посочено : "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".  

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, независимо от причината 

(вкл. допусната грешка) довела до посоченото обстоятелство. 

 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА  

BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ 

 
 

4 
 

№ Дата на 

получаване 

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

Това значи ли, че ако е допусната грешка, проектното предложение може 

да бъде подадено отново като нов формуляр? 

 

Поздрави 

 

Подател: Евгени Борисов 

Ел. поща: info@bullbrokers-bg.com 

499. 05.09.2018 г. Здравейте,  

 

във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на 

предприемачеството“, имам следния въпрос: 

 

Каква е реалната разлика между: 

 

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и 

издаване на музика“; 

и 

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“; 

 

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

 

Предварително Ви благодаря за отговора. 

 

Поздрави. 

 

Подател:  

Ел. поща: benbi@mail.bg 

Разликата в посочените от Вас кодове на икономическа дейност J60.10 

“Създаване и излъчване на радиопрограми“ и J60.20 „Създаване и излъчване на 

телевизионни програми“ е съществена и се отнася до това, че в рамките на 

първия предприятията следва да извършват дейности свързани с излъчването на 

радиопрограми, докато в рамките на втория – такива свързани с излъчване на 

телевизионни програми. 

По отношение на J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, 

звукозаписване и издаване на музика“, обръщаме внимание, че това е цял раздел 

от Класификатора на икономическите дейности (КИД 2008), в рамките на който 

се включват отделни групи и класове с тризначни и четиризначни цифрови 

кодове (кодове на икономичекса дейност), които предприятието следва да 

извършва, за да му бъде присъден съответния код. 

В тази връзка Ви препоръчваме да се запознаете с Методологията за определяне 

на код на основна икономическа дейност по КИД-2008: 

http://www.nsi.bg/bg/content/42/basic-

page/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8, 

както и с Методологичните бележки по Класификация на икономическите 

дейности – КИД-2008 (Приложение Й), за да определите коректно основния си 

код на икономическа дейност.   

Допълнително, моля запознайте се с отговор на въпрос № 6. 

500. 05.09.2018 г. Здравейте! 

 

Във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 

"Насърчаване на предприемачеството" имам следният въпрос: 

Документите, които кандидатите следва да представят като такива, доказващи 

наличието на професионален опит на предприемача/екипа в областта на 

предприемаческата идея са: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна 
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Лицето, различно от предприемача, което ще бъде обект на оценка е 

български гражданин, но упражнявал дейност по специалността си 

предимно в Обединеното Кралство. Лицето не пази копия от договорите, 

които е сключвал с работодателите, притежавал е собствени фирми и 

издадената му българска трудова книжка не се попълва от години. В тази 

връзка искам да попитам дали извлечение с неговия осигурителен номер 

от съответната институция в Англия, където се посочва работния му стаж, 

би бил приет за документ доказваш квалификацията на служителя?  

 

Поздрави, 

 

Подател: Антония Петрова 

Ел. поща: tony_az@abv.bg 

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

При подаване на проектното предложение, кандидатите следва да изберат и 

приложат този/тези документ/и, чрез който/които в най-пълна степен се 

потвърждава наличието на необходимия професионален опит на 

предприемача в областта на идеята. 

Допълнително, при професионален опит придобит извън България, 

представените документи следва да бъдат съгласно законодателството на 

съответната страна. Тези документи следва да бъдат посочени (изброени) в т. 9 

„Екип“ от Формуляра за кандидатстване и да бъде описано какви обстоятелства 

удостоверяват (напр. име на работодател, период на заетост в съответната 

организация, длъжност и др.). Тези обстоятелства следва да бъдат видни и от 

самите документи, прикачени в т. 12 от Формуляра за кандидатстване. 

Документите следва задължително да бъдат представени и в превод на български 

език. 

501. 06.09.2018 г. Уважаеми дами и господа,  

 

Във връзка с удълженото време за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ моля за 

отговор на следните въпроси:  

  

1.Дружеството е микро предприятие регистрирано в 2018 г. в гр. Плевен и 

ще развива дейност С30/С30.1 Производство на превозни средства без 

автомобили и ремаркета/строителство на плавателни съдове. 

Проектирането ще се извършва в гр. Плевен, но производственния процес 

се предвижда в село до гр. Плевен. Допустимо ли е дружесрвото при 

настоящата процедура? Ще получи ли точки по критерий 3 на раздел III 

от критериите за техническа и финансова оценка? 

 

2.   Екипа е до 3 души души квалифициран персонал обект на оценка и 

квалифициран, които не е обект на оценка. Ако се предвижда 

предприемача да е работник (част от Екипа), той 2 пъти ли се оценява, 

като предприемач и като екип? Допустимо ли е оценявания квалифициран 

състав в Екипа да е: 1 + 3 = 4 души заедно с предприемача, или задно с 

1. Предприятия с код на основна икономическа дейност С30 „Производство на 

превозни средства, без автомобили“ са сред допустимите по процедурата, но за 

да бъдат допустими за финансиране, проектните предложения трябва да 

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

поради което УО не може да се ангажира със становище относно допустимостта 

на проект, за който не разполага с цялата необходима информация. 

Във връзка с извършване на оценката по критерии III.3„Регионална 

приоритизация на проекти“, за да получи максималния брой точки – 5 т.  

предприятието-кандидат следва да е регистрирано (да има седалище) на 

територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, 

Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, 

Кюстендил, Благоевград и всички заложени разходи в бюджета се реализират на 

територията на тези области. 

Допълнително, моля да се запознаете с отговор на въпрос № 59. 

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

квалификационно ниво на предприемача“ и критерий 2 „Професионален опит на 
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предприемача са не повече от 3 трима? 

 

3.  Ако един от проектантите, който е и компютърен специалист бъде 

назначен на Трудов договор за дистанционна работа от гр. Доспат обл. 

Смолян например (същата група за техническа оценка с Плевен) 

дружесрвото при настоящата процедура ще получи ли точки по критерий 

3 на раздел III от критериите за техническа и финансова оценка? 

Допустимо ли е да се пише работно място в договор за дистанционна 

работа: Доспат, у дома, ЕС, друга държава?  

 

4. При доставки на ДМА, услуги и материали ще се извършва процедура 

чрез ИСУН и приходите може да се насочат извън Плевен, региона или 

страната. Това означава ли, че дружеството ще получи точки по критерий 

3 на раздел III от критериите за техническа и финансова оценка само ако 

кандидатите са от Плевен или района?  

 

5.  В регистрацията на дружеството е посочен Управител, но дружеството 

не е стартилало дейност. Допустомо ли е кандидатстване по процедурата 

с КЕП (Квалифициран електронен подпис) на Предприемача, без някой да 

упълномощава други физически или юридически лица? 

 

С поздрави: 

 

Подател: Д-р инж. Петьо Бонев 

Ел. поща: petyobonev@abv.bg 

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“, т.е предприемачът се оценява само веднъж. 

Допълнително, единственото ограничение по отношение на броя на лицата, които 

могат да бъдат наети, се отнася за лицата, различни от предприемача, които са 

част от квалифицирания персонал, обект на оценка - описан в т. I. 2/ от раздел 

14.2. „Допустими разходи“ на Условията за кандидатстване. Същите следва да са 

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. 

3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 123. 

4. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 407, т. 2.1. 

5. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 32, т. 2. 

 

502. 06.09.2018 г. Здравейте,  

 

Искам да попитам дейност подводна фотография за клиенти, които имат 

желание да се снимат при гмуркане под вода, допустима дейност за 

финансиране ли e по процедура "Насърчаване на предприемачеството".  

 

С уважение, 

 

Подател: Павлина Кралева 

Ел. поща: p_kr1974@abv.bg 

Допустими по настоящата процедура са предприятия с код на основна 

икономическа дейност M74.20 „Дейности в областта на фотографията“. В тази 

връзка и при спазване на всички останали критерии за допустимост, посочени в 

Условията за кандидатстване по процедурата, предприятията, които 

осъществяват цитираната дейност биха били допустими кандидат по 

процедурата. 
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503. 06.09.2018 г. Здравейте,  

 

във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура 

BG16RFOP002-2.024 

 

„Насърчаване на предприемачеството“, моля да ми отговорите на 

следните въпроси: 

 

Ще бъде ли приет като доказателство за професионален опит стажански 

договор за период преди 2014г., когато по силата на законодателството е 

бил допустим и неплатен професионален стаж? Това означава ли, че 

договор за стаж преди 2014 се приема без споменати суми в договора, а 

такъв придобит след 2014 само със споменати суми в договора? 

Приемливи ли са за доказване на опит договори по член 235 и 237 от 

кодекса на труда, например: договор с условие за обучение по време на 

работа и договор за продобиване на квалификация?   

 

Във връзка с допустими разходи по т. 6) Разходи за външни услуги, 

допустим ли е разход за участие в обучения за придобиване на 

допълнителна квалификция от предприемача или членовете на екипа в 

сферата на предприемаческата идея? 

 

Допустимо ли е предвиждане на средства за техническа оценка на услуги 

и продукти по т. 6) Разходи за външни услуги, извършена от специалист, 

който е член на екипа? 

 

За проекти предложения, при които използването на лицензирант 

софтуер, закупен като годишен абонамент е необходимо за реализиране 

на предприемаческата идея, допустимо ли е тези разходи да се причислят 

изцяло към графа самофинансиране, т. е. в табличния ред срещу този 

разход в графа самофинансиране са посочени 100%, а в графа безвъзмезна 

финансова помощ - 0%? 

 

Допустимо ли е в офертата от производител/доставчик на компютърната 

техника, която ще бъде използвана изцяло за нуждите на планираното 

производство, а не за административни дейоности,  да бъде включена и 

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 35, т. 2. 

2. Посочените от Вас разходи за обучения за придобиване на допълнителна 

квалификация не попадат сред допустимите по процедурата разходи за външни 

услуги. 

3.  В случай че техническа оценка на услуги и продукти ще бъде извършена от 

специалист, член на екипа, разходите за нейното реализиране не следва да бъдат 

залагани като разходи за външни услуги и допустими биха били само разходите 

за възнаграждения на съответното лице, което ще бъде ангажирано по 

осъществяването на тази дейност. 

4. Посоченото в запитването Ви закупуване на софтуер за собствена сметка на 

кандидата е допустимо, като не следва да описвате и включвате в бюджета на 

проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) този софтуер. 

5. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 279, т. 1. 

6. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 178, т. 1 и т. 2. 
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необходимата операционна система? 

 

Проектът предвижда производство на архитектурни модели, макети, 

детайли, прототипи, инсталации и елементи. За изработването им, освен 

специални машини, са необходими и други машини и инструменти – 

бормашина, шлайфмашина, полираща машина, менгеме, пили, стяги и др., 

чиято единична цена е под прага на същественост за ДНА, но са 

абсолютно задължителни за завършванB5 и реализиране на пазара на 

архитектурните елементи.  Допустимо ли е тези машини и инструменти да 

бъдат включени в бюджета като материали за производство? Ако не, към 

кой бюджетен ред могат да бъдат отнесени тези разходи? 

 

Предварително благодаря! 

 

Подател: Люба Асенова 

Ел. поща: luba.asenova@abv.bg 

504. 06.09.2018 г. Здравейте, 

 

подготвяме участие по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на 

предприемачеството“, но имаме нужда от малко разяснение: 

 

В указанията за попълване на електронния формуляр за кандидатстване  е 

посочено: Екип:  2/ Лица, различни от предприемача - лицата, които 

управляват предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; 

съдружниците в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване 

 

Въпросът ни е: Фирмата е с управител - различен от предприемача 

кандидат. Управителят не е обект на оценка и няма да получава средства 

по програмата. Необходимо ли е да бъде добавен и той в електронния 

формуляр и да бъде попълнена информация за него. 

 

Поздрави. 

 

Подател:  

Ел. поща: info_mebel@mail.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.  

В тази връзка, в случай че управителят няма да бъде обект на оценка и няма да 

получава възнаграждения със средства по проекта, същият не следва да бъде 

описван в т. 9 от Формуляра за кандидатстване. 
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505. 06.09.2018 г. Здравейте,  

 

Имам следните въпроси по процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване 

на предприемачеството" по оперативна програма Иновации и 

Конкурентоспособност:  

 

1. В точка 11.2 буква Б се казва:  "Помощи за дейности, свързани с износ 

за трети държави или държави членки, по конкретно помощите, които са 

пряко свързани с изнасяните количества, със създаване и функциониране 

на дистрибуторска мрежа или други текущи разходи свързани с износа."   

 

Моля да се дефинира:  "по-конкретно с  помощите, които са пряко 

свързани с изнасяните количества". Кои са тези дейности? Разрешава ли 

се износ към страни членски на продукти произведени с ДМА одобрени и 

закупени с БФМ по процедурата?  

 

2. За какво може да използва авансово отпусната сума и къде мога да 

намеря Условията за откриване на банковата сметка? Има ли ограничение 

по кои одобрени дейности ще се използва сумата? Пример: може ли част 

от авансово отпусната сума да се ползва за закупуване на ДМА, част за 

наем на работни помещения, част за разходи за външни услуги и др.  

 

3. Може ли да се обясни сления текст: "При обезпечаване на авансовите 

плащания с гаранция издадена от банка, общият размер на авансовото и 

междинните плащания е до 95% от стойността на безвъзмездната 

финансова помощ."  Трябва ли банковата гаранция да покрива и 

междинните плащания, при положение, че междинните плащания са за 

реално извършени и одобрени разходи? 

 

4. Може ли да се обясни текста: „Във връзка със спазването на принципа 

за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от 

безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на 

възстановяване“. Какво означава, кандидатът Не трябва да има повече 

приходи, отколкото разходи към момента на подава за заявлението за 

окончателно плащане? 

 

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 307, т. 3. 

2. Следва да имате предвид, че е по преценка на кандидата за какво ще използва 

авансовото плащане в зависимост от нуждите и спецификата на проектното му 

предложение – за закупуване на ДМА, за наем на работно помещение, за външни 

услуги и т.н. 

Допълнително, моля, запознайте се с отговор на въпрос № 7. 

По отношение на условията за откриване на банкова сметка, следва да имате 

предвид, че конкретните такива се определят от банката, в която ще бъде открита 

сметката. 

3. Банковата гаранция трябва да покрива само пълния размер на исканата 

авансова сума, която от своя страна може да бъде в размер до 40% от общия 

размер на безвъзмездната финансова помощ. 

4. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 257, т. 1. d. и 1. e., както и с отговор 

на въпрос № 258, т. 3. 

5. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 500. 

6. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 303, т. 4. и 5. 

7. Финален технически и финансов отчети, съдържащи информация относно 

цялостното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати следва да бъдат 

представени в срок до два месеца след изтичане на срока на изпълнение на 

дейностите по проекта, съгласно чл. 2.7 от Общи условия към финансираните по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

(Приложение П) от Условията за изпълнение на проекти по настоящата 

процедура.. Срокът за представяне на финалния отчет може да се удължава с още 

два месеца след предварително одобрение от Управляващия орган. 

Отчетите се изготвят съгласно образците, приложени към Ръководството за 

изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020. Тези отчети трябва да посочват и постигането 
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5. Може ли да се използва като доказателство за опит на предприемача 

и/или експертния персонал, който ще се наема и подлежащ на оценка 

гражданки договор или договор за управление сключен и изпълнен в 

страна от ЕС? Договора е в сферата на предприемаческата идея. 

Договорът трябва ли да бъде преведен от заклет преводач, при положение, 

че дипломата не трябва да е преведена от заклет преводач?  

 

6. В какъв срок, след приключване на срока за подаване на проектни 

предложения може да се получи оценката? 

 

7. Кога е крайният срок за подаване на финалния отчет за дейностите по 

проекта? 

 

8. Какви документи и кога се представят в оригинал? 

 

9. Ако за реализиране на предприемаческата идея се изисква определена 

сертификация на продукта или услугата, допустим разход ли е 

сертифицирането? 

 

10. Възможно ли е разходите за ДМА да надхвърлят 50% от БФП и има ли 

таван на финансирането за ДМА? Включва ли се обучение на персонала в 

цената на ДМА? 

 

Поздрави,  

 

Подател: Динко Гидиков  

Ел. поща: dgidikov@abv.bg 

на резултатите и целите на проекта чрез предварително зададените индикатори, 

както и да показват реалното изпълнение на заложените очаквани резултати. 

Отчетите следва да отразяват и съответствието на дейностите с хоризонталните 

политики на ЕС, да описват основните проблеми, възникнали по време на 

изпълнението на проекта, както и как тези проблеми са били решени или 

причините за това да не бъдат преодолени. 

8. Моля, запознайте с т. 27.1. „Процедура за уведомяване на неуспелите и 

одобрените кандидати и сключване на административни договори за 

безвъзмездна финансова помощ“ от Условията за кандидатстване, къде подробно 

са описани всички документи, които следва да бъдат представени в оригинал 

преди сключване на административен договор, в случай на одобрение. 

9. Допустимите по процедурата разходи за външни услуги са изрично посочени в 

подточка 6/ на раздел 14.2. „Допустими разходи“ от Условията за 

кандидатстване, като те не включват услуги по сертификация. 

10. Условията за кандидатстване не поставят процентно или друг вид  

ограничение по отношение стойността на разходи за придобиване на машини, 

съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, 

необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи. 

Съгласно т. 4.6 от НСС 16: Разходите за обучение на персонала за работа с 

дълготрайния материален актив не се включват в първоначалната му оценка. Те 

се отразяват като разходи за квалификация на персонала. 

Допълнително, обръщаме внимание, че разходите за доставка, монтаж, 

инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на 

оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на 

съответните активи, посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за 

кандидатстване). В случай че са посочени в отделни редове в бюджета на 

проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета.  

 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА  

BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ 
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№ Дата на 

получаване 

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

506. 06.09.2018 г. Моля за указание относно начисляване на здравно осигурителните вноски 

за сметка на работодателя. 

Към момента, в нашия случай той е 18,92%. 

Според условията за кандидатстване съотношението на максималните 

допустими разходи за ЗОВ възлизат на 22%. Допустимо ли е да заложим в 

бюджета прогнозно ЗОВ в размер на 22% за сметка на работодателя, 

имайки предвид че към момента на изпълнение процента може да бъде 

по-висок от действащия в момента на подаването.  

 

Поздрави, 

 

Подател: Людмила Иванова 

Ел. поща: lussigi@gmail.com 

Здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя са допустими до  

законоустановения  им  размер  за  съответната  година, начислен  върху  

договореното  възнаграждение,  като  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 допълнение, моля, запознайте се с отговори на въпроси № 255, т. 4, № 291, т. 1 

и № 297, т. 16. 

 

 
 
 
 
 
 
 


