ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 22.08.2018 г.
453.

14.08.2018 г.

Здравейте,
във връзка с обявата по BG16RFOP002-2.024
предприемачеството“ имам следните въпроси

„Насърчаване

на

1. 20% самоучастие в момента на кандидатстване ли трябва да е в банкова
сметка на фирмата кандидат или трябва да се осигуряват 20% в хода на
изпълнение на проекта, пропорционална на разходите, които се
извършват
2. В какъв срок преди кандидатстване може да се направи смяна на
предмет на дейност на фирма, която еска да кандидатства.
3. Може ли да участва фирма, която има двама управители. Допустимо ли
е управител - един или двамата да са чуждестранни лица от страни от ЕС,
на фирма регистрирана в България.

1. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
изискване съфинансирането от страна на кандидата да бъде налично в
банкова сметка към датата на кандидатстване.
Допълнително, моля, запознайте се с отговор на въпрос № 82, т. 2.
2. Запитването Ви е формулирано неясно и Управляващият орган не може да
даде конкретен отговор. В случай че то касае кодът на основна икономическа
дейност, моля, запознайте се с отговор на въпрос № 6.
3. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
ограничение предприятието-кандидат да има двама управители, вкл. те да
бъдат чуждестранни лица, при спазване на всички исиквания, условия и
критерии по процедурата.

Благодаря!

454.

14.08.2018 г.

Подател: Иван Костадинов
Ел. поща: i.kosta@abv.bg
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

Подготвяме проект по BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“. В момента сме в процедура за регистрация на
дружество, с което да кандидатстваме, но поради блокиране на работата
на Търговския регистър, регистрацията няма да бъде извършена
своевременно.
Поради тези обективни причини, моля да удължите първия срок за
кандидатстване с подходящо време.
Предварително благодаря!
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Подател: Роман Воински
Ел. поща: r.voinski@gmail.com
Здравейте!

Посоченото в запитването Ви е недопустимо.

Имам следния въпрос по процедуратаBG16RFOP002-2.024 „Насърчаване
на предприемачеството“:
Може ли да се получи аванс, срещу Застраховка за аванс, а не както е
описано в Условията за кандидатстване с Банкова гаранция ?
Застраховка за аванс извършват застрахователни компании.
Благодаря!

456.

14.08.2018 г.

Подател: М Ковачева
Ел. поща: marussia.kovatcheva@gmail.com
Уважаеми дами/господа,
Във връзка с отворената за прием процедура BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“ и предвид срива на ТР и
невъзможността да се прогнозират последиците от него на този етап, моля
за отговор на следните въпроси:
1. Кандидат е дружество, регистрирано по ТЗ през 2017 г., което до
момента не е упражнявало дейност. Реализирането на предприемаческата
идея, която е предмет на проектното предложение и ще бъде единствена и
основна дейност на предприятието-кандидат, изисква предприемането на
промени в статута на дружеството (наименование и управител), за да се
отговори на нормативните изисквания (в случая - на Закона за лечебните
заведения). Кандидатът своевременно е заявил за вписване нужните
промени, но предвид извънредните обстоятелства в Търговски регистър,
съществува реален риск промените да не бъдат вписани до крайния срок
за подаване на проектни предложения - 05.09.2018 г.. В тази връзка, ако
проектното предложение бъде одобрено за финансиране, съществува ли
пречка за сключване на АДБФП, ако към датата на сключване на договора
предприятието-кандидат има ново фирмено наименование и нов

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 444.
Промяна единствено на наименованието на кандидата не влияе на
извършваната оценка и съответно не е пречка за сключване на договор.
В случай че заявеното за вписване обстоятелство не бъде вписано в
Търговския регистър и не касае лицата посочени в екипа по проекта, то
следва единствено кандидатът да предостави писмено до Управляващия
орган необходимата информация, която следва да е с уведомителен характер
и да не води до подобряване на първоначалното проектно предложение.
В случай че заявеното обстоятелство не бъде вписано в Търговския регистър
до подаване на проектното предложение, но касае лицата посочени в екипа
по проекта, то следва да имате предвид, че съгласно Условията за
кандидатстване, в случай че по време на изпълнение на проекта настъпят
промени в членовете от екипа (по конкретно квалифицирания персонал,
който е обект на оценка), по обективни причини, бенефициентите следва да
ги заменят с членове, които имат еквивалентни професионален опит и
образователно-квалификационно ниво на оценените такива съгласно раздел
II „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“ от

2

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

управител?

критериите за техническа и финансова оценка.

2. Следва ли във формуляра за кандидатстване да бъде описано, че
кандидатът е в процес на промяна на статута си и ако да, къде следва да се
опише?

2. Не е налично задължение за описване на обстоятелството, че кандидат е в
процес на промяна на фирменото си наименование и управителя си.

С уважение,

457.

14.08.2018 г.

Подател: Д.Кузманова
Ел. поща: info@elitconsultbg.com
Здравейте,
във връзка с ОП " Иновации и конкурентноспособност" имам още
няколко въпроса:
1- Като част от екипа има ли ограничения за родственост или свързани
лица?
2-в бюджета - Мога ли да заложа разходи за възнаграждения по
граждански договор и как точно да бъдат описани в бюджета?
3 - Ще има ли компенсации, ако поради недостъпност на търговския
регистър, се забави регистрацията на предприятието (фирмата)- кандидат?

458.

14.08.2018 г.

Подател: Маринела Петрова
Ел. поща: marinnela.petrova@gmail.com
Здравейте,
бихте ли уточнили начина на изплащане на безвъзмездната финансова
помощ по настоящата процедура какъв е - субсидия или грант. Има ли
възможности за авансови плащания, ако е субсидия и плащанията са след
изпълнен проект? Защо в публикуваните документи по тази процедура
няма Административен договор?
Благодаря
С уважение,
Подател: Мария Петкова
Ел. поща: mariia.sirakova@gmail.com

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 24, т. 3.
2. Съгласно Условията за кандидатстване, разходите за възнаграждения по
настоящата процедура са допустими за квалифициран персонал, нает за
целите на проекта на единствено на трудов договор за минимум 4 работни
часа на ден при пълна месечна заетост.
3. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура се предоставя
чрез процедура на подбор на проектни предложения съгласно чл. 25, ал. 1, т.
1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). За повече информация, моля,
запознайте се със ЗУСЕСИФ.
По отношение на авансовото плащане, моля, запознайте се с отговор на
въпрос № 7.
Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ е Приложение О към Условията за изпълнение.
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14.08.2018 г.

Здравейте,

Във връзка със сходен въпрос, зададен по процедурата под № 343, бихме
искали да направим следното уточнение:

във връзка с отвора Ви на въпрос 343:
„В случай, че поради обективна причина кандидатът не може да
представи трудова книжка, Оценителната комисия ще признава
издадени от НАП справки – УП-3, от които по ясен и категоричен начин
да става ясен професионалния опит на предприемача/член на екипа,
обект на оценка“
моля да дадете допълнителни пояснения. От НАП не издават УП-3, а
справка за актуалното състояние на трудовите договори. УП-3 се издава
от работодателя.А за периоди преди създаването на Регистъра НАП не
може да издаде справки.
Моля да поясните какъв точно документ е необходимо да се представи
вместо изгубена трудова книжка.

В случай че поради обективна прична кандидатът не може да представи
трудова книжка, Оценителната комисия ще признава издадени от НАП
справки, както и издадено от работодател удостоверение УП-3, от които по
категоричен начин да става ясен професионалния опит на предприемача/член
на екипа, обект на оценка.
Моля, имайте предвид, че представянето на необходимите документи, с
които да се удостовери професионалния опит на предприемача/екипа на
кандидата, е задължение на кандидата. В случай че такива не бъдат
представени, проектното предложение няма да получи точки по критериите,
за които тези документи са източник на проверка.
Допълнително, моля, запознайте се с отговор на въпрос № 325, т. 4.

Поздрави,

460.

14.08.2018 г.

Подател: Ваня Комитова
Ел. поща: vaniakomitova@abv.bg
Здравейте, отново:
Изпращам още няколко въпроса:
1- Разходите за наем на помещение, режийни разходи и разходите за офис
консумативи, подкрепят ли се с конкретен документ/ оферта или не е
необходимо?
2 - Разходите за материали за производство, да разбирам че са различни
от разходите за офис материали? Както отговаряте във въпр.355,
разходите за материали и консумативи, необходими за реализиране на
пазара на предприемаческите идеи, са до 25000лв, но нестава ясно трябват ли оферти от доставчици или някакви други доказателства информация от сайт например?

1. и 2. На етап кандидатстване оферти се представят само по отношение на
планираните разходи за придобиване на дълготрайни материални и
нематериални активи (ДМА и ДНА).

Отново благадарности за отговорите

4

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

Подател: Маринела Петрова
Ел. поща: marinnela.petrova@gmail.com
461.

14.08.2018 г.

Здравейте,

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

Считано от 10-и 08, 2018г Търговският регистър към Агенция по
вписванията не функционира. Към днешна дата, 14.08.2018г. няма яснота
в какъв срок ще бъде възстановена функционалността за вписване на нови
дружества.
Представлявам стартиращо предприятие, подало документи за вписване
на 08.08.2018г. Преполагам, че има и други предприятитя, които са
подали документи за вписване, които не са разгледани към настоящия
момент. Бих искал да заявя, че ако проблемът с Търговксия регистър
продължи, неизбежно е последващо забавяне, което ще наруши нашите
права за равен достъп до кандидатстване по програмата. Как
Управляващият орган на ОПИК 2014-2020 възнамерява да се справи с
този проблем? Вариант ли е, ако проблемът продължи, да бъде удължен
първия краен срок за подаване на проектните предложения, така че да
бъде подсигурен равен достъп на стартиращите предприятия, подали
документи за регистрация в разумни срокове, но възпрепятствани от
срива в Търговския регистър.
Поздрави,

462.

14.08.2018 г.

Подател: Г.Александров
Ел. поща: smartdevice366@gmail.com
Здравейте,
Пиша Ви във връзка с желанието ми да кандидатствам по ОП
"Насърчаване на предприемачеството" BG16RFOP002-2.024.
Бих желал да попитам, дали дейността на фирмата ми попада в
приоритетния сектор за финансиране по оперативната програма.
Фирмата ми е основана на 03.05.2017 и предмет на дейност са графичен и

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
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уеб дизайн.
В тези услуги попадат - изработване на дизайн за мобилни апликации,
сайтове, дигитално бранд обслужване, заснемане и обработка на видеа за
уеб. Дейността на фирмата е изцяло съсредоточена във визуалната/дизайн
област.

относно допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите и останалите
изисквания и приложими правила по процедурата. В Условията за
кандидатастване са посочени и 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.

Благодаря Ви за отделеното врем.
С пожелания за хубав и успешен ден!

463.

14.08.2018 г.

Подател: Йордан Липчев
Ел. поща: jordan@lipchev.com
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

Поради продължителния проблем с търговския регистър и
невъзможността да се впише фирма последните пет дни, дали
предвиждате удължаване на срока за подаване на документи по проекти
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството"
Задавам въпроса си в качеството на участник в проекта поради
невъзможността да се регистрира нова фирма в момента.
Благодаря,

464.

14.08.2018 г.

Подател: Лиляна Димитрова
Ел. поща: lily.la@gmail.com
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

Моля за Ваше становище по следния казус във връзка процедура
"Насърчаване на предприемачеството":
От няколко дни Търговският регистър (ТР) към Агенцията по вписванията
е недостъпен и вписването на нови юридически лица е невъзможно.
Проблемът е сериозен и няма яснота кога ще бъде възможно
отстраняването му. В тази връзка има кандидати с кодове, които са
допустими за кандидатстване до 5 септември и са започнали да изготвят
проектни предложения, но от Агенцията по вписванията не могат да
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спазят законоустановения срок за регистрация и отказват регистрация към
момента. Продължаването на проблема във времето ще възпрепятства
кандидатстването по процедурата на предприемачи, които имат желание
да кандидатстват, подготвили са документите за регистрация на нова
фирма, но не могат да осъществят регистрацията. В тази връзка,
обмисляте ли удължаване на срока за кандидатстване след 5 септември с
цел недопускане на дискриминация спрямо кандидатите, които не могат
да регистрират фирми поради независещи от тях причини?
С уважение,

465.

14.08.2018 г.

Подател: Маргарита Стипцова
Ел. поща: m.stiptsova@i-dea.eu
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.0 24 „Насърчаване на
предприемачеството“ бих искала да задам няколко въпроса:
1. Относно квалифицирания персонал, който е обект на оценка
задължително ли е "наличието на логическа свързаност между
образователно-квалификационното ниво и областта на планираната за
реализиране в рамките на проекта предприемаческа идея (ако е
приложимо)"? За дейност като нашата с код 2223 Производство на
дограма и други изделия от пластмаси за строителството длъжности с код
71152001 Дограмаджия, дърво /пластмаса/ алуминий и 82192005
Монтажник, дограма са основни за реализиране на предприемаческата
идея. Тези длъжности могат да бъдат заемани от лица с всякакво
образование.
2. Във връзка с въпроси 134.4, 144.7 и 328.1, където уточнявате, че " в
екипа на кандидата не следва да се включват лица без професионален
опит", колко професионален стаж е необходимо да притежава лицето?
3. Моля да потвърдите, че закупените материали по проекта - на стойност
до 25 хил. лв, следва да бъдат вложени в производството през периода на
изпълнение на проекта?

1. Условията за кандидатстване не поставят задължително изискване
образованието на квалифицирания персонал, който е обект на оценка, да
бъде в областта на предприемаческата идея. В тази връзка, в т. 9 „Екип“ от
Формуляра за кандидатстване следва да бъде представена обосновка за
наличието
на
логическа
свързаност
между
образователноквалификационното ниво и областта на планираната за реализиране в
рамките на проекта предприемаческа идея само ако е приложимо.
2. Както е посочено в отговорите на цитираните в запитването Ви въпрoси, в
екипа на кандидата, като част от квалифицирания персонал обект на оценка,
не следва да се включват лица без професионален опит, като Условията за
кандидатстване не поставят изискване за минималния период на този опит.
3. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 178, № 318 и № 320.

Подател: Иванка Пеева
Ел. поща: account-plast@abv.bg
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14.08.2018 г.

Здравейте,

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

В момента сме в процедура за регистрация на дружество (документите
към агенция вписвания бяха подадени в началото на месеца), с което да
кандидатстваме с проект по BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“, но поради забавяне на вписването и текущите
технически проблеми и спряната работата на Търговския регистър,
регистрацията няма да бъде извършена своевременно.
Поради посочените горе обективни причини, моля да удължите първия
срок за кандидатстване с подходящо време.
Предварително благодаря!
Поздрави,

467.

14.08.2018 г.

Подател: Найден Йоцов
Ел. поща: nayden.yotsov@gmail.com
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 175, т. 3 и № 299.

Пиша ви във връзка с ОП "Насърчване на предприемачеството". С мои
партньори имаме желание да кандидатсваме за безвъзмедно финансиране
с цел придобиване на компютърни мощности с цел изграждане на дата
център.
При изготвяне на проектното предложение трябва да се предостави
ценова оферта от вносител или производител. Към момента няма
компания на Българския пазар, която да внася или да е представител на
производител на такива конфигурации. Има компании, които са
представители на няколко поризводители на компоненти и сглобяват
такива сървърни конфигурации. При разговори с представители от
Центъра за информация ни посъветваха да направим връзка с въпрос 175
т.3 и предположиха, че фирма, занимващеа се с асемблирането на такива
конфигурации в България се води производител(макар и да е
представител само на някои от компаниите, прозивеждащи компютърните
компоненти). Това така ли е? И предоставянето на оферта от такава
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компания достатъчно ли е за оправдаване на придобиването на ДМА?
Благода предварително.
Поздрави,

468.

14.08.2018 г.

Подател: Станислав Кацарски
Ел. поща: stanislav.katsarski@gmail.com
Здравейте,
Пиша Ви във връзка с процедура "Насърчаване на предприемачеството"
като отправям на Вашето внимание следния въпрос:
Съгласно условията за кандидатстване по процедурата за документи,
доказващи наличието на професионален опит на предприемача в областта
на предприемаческата идея се считат: трудова книжка, служебна книжка,
осигурителна книжка, трудов договор, граждански договор, договор за
управление.
Въпросът ми е продиктуван от специфичната ситуация, в която се намира
предприемач, чийто Договор за управление представлява банкова тайна.
В този смисъл използването му за целите на доказването на
професионален опит в областта на предприемаческата идея губи своя
потенциал, защото разкриването му представлява закононарушение.
Въпросът ми е дали в така създалата се ситуация, предприемачът може да
докаже своя опит с друг документ (напр, УП 2; УП3 или др.). В случай, че
отговорът Ви е положителен най-любезно Ви моля да обясните как може
официално да бъде доказан той.

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 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.
Предвид изложеното, в случай че към проектното предложение приложите
единствено договор за управление, за да бъде взет предвид този договор като
документ за удостоверяване на придобития професионален опит на
предприемача, от него следва да са видни обстоятелствата, необходими за
извършване на оценката.
При спазване на горепосочените изисквания, кандидатите могат да заличат
конфиденциалните клаузи от договора за управление.

В случай, че отговорът Ви е отрицателен, допустимо ли е да предоставим
Договор за управление със заличени клаузи, от който са видими субектите
на договорното отношение без договорните клаузи?
Моля за Ваше становище, тъй като към момента условията на
кандидатстване на практика поставят конкретният предприемач в
неравностойно положение спрямо останалите, поради невъзможността да
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докаже своя професионален опит.
С Уважение,

469.

14.08.2018 г.

Подател: Мариана Петкова
Ел. поща: office@modus.bg
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

Подготвяме проект по BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“. В момента сме в процедура за регистрация на
дружество, с което да кандидатстваме, но поради блокиране на работата
на Търговския регистър, регистрацията няма да бъде извършена
своевременно.
Поради тези обективни причини, моля да удължите първия срок за
кандидатстване с подходящо време.
Предварително благодаря!
С Уважение,

470.

14.08.2018 г.

Подател: Кирил Масленков
Ел. поща: km.maslenkov@gmail.com
Във връзка с кандидатстването и изпълнението на
ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“
искам да попитам следното:
Регистрирала съм фирма като ЕООД и имам дялово участие под 10% в
друго юридическо лице. Съгласно Приложение Д 1 с указанията за
попълване на декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4, ако в едно
юридическо лице друго юридическо лице има дялово участие над 35% то
те са свързани лица, а ако дяловото участие е между 25% и 35% са
зависими лица. В този случай искам да попитам следното:
Ако аз имам дялово участие от 4% в друго юридическо лице, аз и моята
фирма явяваме ли се свързани лица с другата фирма и как ще се отрази

Съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП), предприятия
осъществяващи помежду си някое от отношенията по чл. 4, ал. 5 чрез
физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, се
считат за свързани предприятия, ако извършват своята дейност или част от
нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари. От друга
страна, свързани предприятия са предприятията, между които съществува
някое от следните отношения:
1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете
в общото събрание на другото предприятие;
2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от
половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния
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това на евентуални търговски операции между двете фирми, след като в
отговор на въпрос № 238 от 23.07.2018 г. за фирма Х със 100%
собственост на предприемач, който е физическо лице, различно от
управителя, управителят на фирмата Х и самата фирмата Х дали са
свързани или зависими лица с други две юридически лица, в които
управителят на фирмата Х е едновременно и управител и съсобственик,
при което другите две фирми оперират на същите пазари, на които
оперира фирмата Х, Вие отговаряте: „В случай че управителят на
предприятието-кандидат е различен от предприемача няма ограничение
същият да не може да притежава собствена фирма със сходна дейност на
тази на предприятието-кандидат“. Може ли да има по ясен случай на
влияние от този, при който управителят на дадена фирма да е
едновременно управител и съсобственик в други конкурентни фирми.

орган на другото предприятие;
3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху
другото предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на
клауза в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт;
4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие,
контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в
общото събрание на това предприятие по силата на споразумение с други
акционери, съдружници или членове.
Единствено наличието на управител в две предприятие не води категорично
до наличието на посочените обстоятелства.

Благодаря предварително.
Поздрави

471.

14.08.2018 г.

Подател: Снежина Кисьова
Ел. поща: Snezhina.Kisjova@kvita.com
Здравейте!

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

Пиша Ви във връзка с проблема с ТР, който от няколкото дни е водеща
новина в страната. Както знаете, преди няколко дни Търговският регистър
при Агенция по вписванията спря да функционира, като причините за
това все още не са съобщени, но излезе официално съобщение на сайта на
ТР (http://brra.bg), че "Министърът на правосъдието е уведомен и
незабавно е сезирал прокуратурата, ДАНС и МВР". С оглед на това, в
момента ТР не приема заявления за регистрация на дружества, като няма
информация кога ще бъде възобновена работата му.
Подготвяме проектно предложение на дружество, което е подготвило
всички необходими документи за регистрация по реда на ТР и вече 5-ти
ден не може да ги подаде. За съжаление, опасението ни (базирано на
предшестващи технически проблеми с ТР, при това от много по-малък
мащаб) е, че няма да успеем да регистрираме дружеството, което
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планираме да кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството”. Дори да бъде възстановено
функционирането на ТР в скоро време, работата му ще бъде затруднена и
се очаква заявленията да се обработват не за 3 дни, колкото е законовия
срок, а за не по-малко от 20-25 дни (същото се наблюдаваше през март
2018г., когато заявленията се обработваха средно за около 34-36 дни след
подаване).
Във връзка с изложеното по-горе, бихме искали да отправим следните
въпроси:
1. Какво планира УО, като адекватна мярка за гарантиране осигуряването
на еднаква възможност и равенство на субектите при осъществяване на
правото им да подадат проектно предложение, при условие, че съгласно
т.2 от 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите допустими са
кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016г. (което включва и
лица, регистрирани през месец август и септември 2018г., каквато беше и
нашата идея) при неотстраняване на техническия проблем в ТР или
удължаване на сроковете за обработка на заявленията, които препятстват
извършването на регистрацията преди 05.09.2018г.?
2. Дали УО планира да удължи срока за кандидатстване на лицата с КИД,
за който е приложим Първия краен срок, а именно 05.09.2018г.?
Надявам се, че УО е взел предвид сериозността на така създалата се
ситуация, водеща до невъзможност за навременна регистрация и
упражняване на правото на лицата да отправят проектно предложение по
цитираната процедура!
Поздрави,

472.

14.08.2018 г.

Подател: Йоана Сергиева
Ел. поща: ysergieva@yahoo.com
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване
предприемачеството“ имам следния уточняващ въпрос:

Моля, запознайте се отговор на въпрос № 63, т. 1.
на
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Вземайки предвид възприемането на образователно-квалификационна
степен "професионален бакалавър" за степен на Висше образование от
страна на Национален Статистически Институт на България (прилагам
следния линк към сайта им - http://nsi.bg/bg/content/3388/висшеобразование-степени-„професионален-бакалавър-„бакалавър-„магистър„доктор” )
Следва ли да се приеме за допустимо по процедурата да кандидатстват
предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен
професионален бакалавър с логическа свързаност към проекта и
съответно при класирането да получат максимален брой точки по
критерии "образователно-квалификационно ниво на предприемача" ?
Поздрави,

473.
14.08.2018 г.

Подател: Радослав Йорданов
Ел. поща: yordanov.radoslav@gmail.com
Здравейте,
няколко въпроса по процедурата:
Предприятие-кандидат, регистрирано през 2017 г., е независимо
предприятие и предприемачът отговаря на условията за допустимост (да
притежава 51% от него и да няма дялове в други предприятия
надвишаващи 10%) към датата на кандидатстване и ще отговаря към
датата на сключване на административния договор и в целия период от
датата на кандидатстване до приключване изпълнението на проекта. Към
31.12.2017 г. обаче предприятието-кандидат не е бил независимо
предприятие, а свързано предприятие.
Въпрос 1: Към кой момент ще се отчита дали едно предприятие е
свързано лице или не е? Към 2017 г. (в случай, че има приключена
финансова година) или към датата на кандидатстване?
Въпрос 2: В Декларация за МСП, Приложение Д към Условия за
кандидатстване свързаността за 2017 г. се декларира по отношение
определянето на категорията микро, малко или средно, но в т. 1 от
Декларацията видът на предприятие: независимо, партньор или свързано,

Съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП), предприятия
осъществяващи помежду си някое от отношенията по чл. 4, ал. 5 чрез
физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, се
считат за свързани предприятия, ако извършват своята дейност или част от
нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари.
1. Типът предприятие (независимо, партньор или свързано) се определя към
края на последната приключила финансова година (в случая 2017 г.) и се
декларира в т. 1 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП
(Приложение Д). В случай на новообразувано предприятие данните се
определят и попълват в Декларацията според стойността на показателите за
текущата година, което в случая ще е годината на кандидатстване.
2. В допълнение на отговора по т. 1, типът предприятие (независимо,
партньор или свързано), както и категорията предприятие се определят към
края на последната приключила финансова година (в случая 2017 г.) в
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д).
3. За целите на ЗМСП, а оттам и за целите на Декларацията за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д), под
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се декларира към датата на подписване на декларацията/респ. датата на
подаване на проектното предложение? Правилно или не?

„предприятие” се разбира всеки, който извършва някаква стопанска дейност.
Съгласно чл. 1 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 за
предприятие се счита всеки субект, упражняващ стопанска дейност,
независимо от правната му форма. Това включва по-специално самонаетите
лица и семейните предприятия, упражняващи занаятчийска или друга
дейност, а също сдружения или асоциации, упражняващи редовно стопанска
дейност.

На няколко въпроса отговаряте, че ако физическото лице е
самоосигуряващо се, то е в хипотезата на Параграф 1 от Допълнителните
разпоредби към Закона за малки и средни предприятия. Параграф 1 се
отнася за лицата извършващи стопанска дейност, като не всяко от
самоосигуряващите се лица извършва стопанска дейност (за
собствениците или съдружниците в търговски дружества, например това е
само форма на задължително осигуряване).
Въпрос 3: Бихте ли разяснили дали имате предвид всички
самоосигуряващи се лица или само тези, които упражняват стопанска
дейност, например свободна професия и/или занаятчийска дейност по
регистрация (на основание на предварителна регистрация, определена с
нормативен акт; за която подлежат на облагане с патентен данък, но не са
еднолични търговци; които извършват професионална дейност на свой
риск и за своя сметка и са регистрирани по с ЕИК по Булстат)?
В случай, че отговорът Ви е "всички самоосигуряващи се лица", бих
искала да знам на основание на кой нормативен документ е този отговор.
Моля за конкретни отговори, тъй като тези въпроси касаят огромна част
от потенциалните кандидати по процедурата.
Благодаря предварително!
Поздрави,

474.

15.08.2018 г.

Подател: Малинка Николова
Ел. поща: office@ferdix.com
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

във връзка с появилия се проблем с Търговският регистър, който е
неактивен от 10 август 2018 г. (вече 5 дни) и по официални информации,
пълната му функционалност, вкл. регистрации на фирми ще бъде
възстановена мин. следващата седмица (т.е. някъде към 20 август най-
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рано), възниква сериозен проблем с регистрирането на кандидати по
процедурата за Насърчаване на предприемачеството.
Как УО ще компенсира невъзможността за повече от 10 дни, кандидатите
да подават заявления за регистрация на компании и обработката на
документите им. Неработещият Търговски регистър прави абсолютно
невъзможно подготовката на проекти по тази процедура. Напълно сме
наясно, че ТР е извън компетенциите на МИ, но кандидатстването по
отворена в момента процедура, с приближаващ краен срок е застрашено
от срива в регистъра.
Моля за решение от страна на УО относно възможността за удължаване
на крайния срок 05 септември 2018 г, поради настъпилото извънредно
обстоятелство, а именно спиране на работата на Търговския регистър .
С уважение,

475.

15.08.2018 г.

Подател: М. Александрова
Ел. поща: alexandrova.m@yahoo.com
Здравейте,

Моля, запознайте се отговор на въпрос № 365, т. 2.

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на
предприемачеството", мой въпрос и Ваш отговор № 357 от 04.08.2018.
Уточнявам въпроса си и моля за конкретен отговор:
1. Квалифицираният персонал на екипа на кандидата се състои от:
предприемача, обект на оценка, 1 член обект на оценка и 1 член, който не
е обект на оценка, общо 3-ма.
Възможно ли е този 1 член обект на оценка/различен от предприемача/ и
който отговаря на изискванията, съгласно Методологията:
2.1. ””3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата”
Всички членове на екипа на кандидата притежават образователноквалификационна степен “магистър“ или по-висока степен в областта на
предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана
логическата свързаност между образователно-квалификационното ниво и
областта на предприемаческата идея,
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фирмата-кандидат ще получи ли 5 точки ?
и
2.2. ””4. Професионален опит на екипа на кандидата в областта на
предприемаческата идея””
Членовете на екипа на кандидата имат общо > 7 години професионален
опит в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за
кандидатстване е описана логическата свързаност между професионалния
опит и областта на предприемаческата идея,
фирмата-кандидат ще получи ли 8 точки ?
Общо 13 точки?
Благодаря!
С уважение,

476.

15.08.2018 г.

Подател: Крум Георгиев
Ел. поща: kvg2018@abv.bg
Здравейте,
възникна ми следния въпрос:
1 -Какво е счетоводна политика и как да бъде изготвена? Задължителна ли
е, предвид това, че някои ДМА няма да са над 700 лв?
2 -Мога ли да заложа разходи за материали, като кабел например, който
не е пряко свързан с производството, но е задължителен за изграждане на
мрежа в софтуерна фирма?

1. Моля, запознайте се отговор на въпрос № 244, т. 2.
2. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 178, т. 1 и 2 и № 355, т. 6.

Благодаря за вниманието!

477.

15.08.2018 г.

Подател: Маринела Петрова
Ел. поща: marinnela.petrova@gmail.com
Здравейте!

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

В продължение на месец и половина с удоволствие, желание и оптимизъм
подготвяме проектно предложение по процедура "Насърчаване на
предприемачеството".
За да изпълним условието за допустимост – предприятието кандидат да
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бъде независимо предприятие по смисъла на Закона за малките и
средните предприятия, на 10. август извършихме промени в
обстоятелства, които е необходимо и задължително да отразим в
„Агенция по вписванията“.
Агенцията не предоставя достъп до електронни услуги и не приема
документи на място в офисите в цялата страна.
Вероятно до края на месеца няма да бъде възстановен обичайния работен
процес в агенцията и няма да имаме възможност да актуализираме
обстоятелствата във връзка с предприятието-кандидат.
Въпросите ми са два:
1. Тъй като до преди 10.08. предприятието не отговаря на условията за
допустимост, а промените не могат да бъдат отразени, поради независещи
от нас причини, как бихте ни посъветввали да постъпим?
2. Поради това, че „Агенция по вписванията“ не работи и освен нашият
случай, в който не можем да отразим промени, то други лица няма да
имат възможност да регистрират фирма, има ли възможност за
удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения с
оглед получаване на равен шанс за всички кандидати.
Поздрави!

478.

15.08.2018 г.

Подател: Зоя Божкова
Ел. поща: office@zbconsult.eu
Здравейте,
имам въпрос по процедура „Насърчаване на предприемачеството“,
свързан с изпълнението на проекта.
Ще бъде ли признат разхода за наем на работно помещение, ако
собственик на капитала на фирмата, която предоставя помещението под
наем, е свързано лице по първа линия с предприемача?

Съгласно Общите условия към финансираните по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 административни договори
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Приложение П към
Условията за изпълнение), при изпълнение на договора бенефициентът няма
право да сключва договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1. от
Допълнителните разпоредби на Търговския закон, съгласно които "свързани
лица" са и „роднините по права линия - без ограничения” (§ 1, т.2).

Благодаря предварително за отговора!
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Подател: З. Димитрова
Ел. поща: zozi4ka@mail.bg
Уважаеми Дами и Господа,

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 291, т. 1 и 2.

моля за отговор на следните въпроси по процедурата:
1. В случай, че основна икономическа дейност на кандидат се различава
от КИД на проекта, то при определяне на МОД на експертите, включени в
екипа на кандидата, към МОД за коя икономическа дейност следва да се
придържаме - МОД съгласно основна икономическа дейност на
Кандидата или МОД съгласно КИД на проекта?
2. В случай, че екипа на кандидата се състои от 6 на брой лица, както
следва: Предприемач, 2 лица-квалифициран персонал, обект на оценка и 3
лица, които се планира да бъдат наети на Трудов договор в рамките на
проектната реализация и не са обект на оценка, то при осигуряване на
заетост на 6-те лица за период от 6 месеца на половин (4-часов) работен
ден и при ангажимент на Кандидата да запази заетостта на 3 от 6-те лица:
- Ще бъде ли признат на кандидата максимален брой точки по критерий за
оценка 6. Устойчива заетост
в резултат от реализацията на
предприемаческата идея и
- При попълване на целевата стойност на Индикатор Производствени
инвестиции: Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия коректно
ли е посочване на стойност 3?

2. Критерий I.6 „Устойчива заетост в резултат от реализацията на
предприемаческата идея“ е един от критериите за техническа и финансова
оценка по настоящата процедура . По този критерий се присъждат точки, в
случай че в резултат от изпълненото на проекта кандидатът ще се осигури
устойчива заетост за определен брой лица (1, 2 или 3) 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
кандидатстване.
Допълнително, моля, запознайте се с отговори на въпроси № 37, т. 1, № 44,
т.1.2, № 48 и № 84.
3. - 5. Моля, имайте предвид, че е изцяло по преценка на кандидатите каква
информация да включат в бизнес плана (и до колко подробна да бъде тази
информация) в зависимост от спецификата на проектното предложение и
планираната за реализиране предприемаческа идея.
Допълнително, не могат да се дават разяснения, които съдържат становище
относно качеството на проектното предложение.

3. В Бизнес плана на проекта, при описание на прогнозните приходи от
дейността на кандидата, до каква степен следва да се описва детайлно
конкретен продукт/услуга? Например: В случай, че основна дейност на
кандидата попада в сектор С14 „Производство на облекло“, а КИД на
проекта попада в сектор С16.29 „Производство на други изделия от
дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за
плетене , то допустимо ли е да се обособят следните видове продукти:
Дамско облекло /без то да се разбива на приходи от отделни видове
дамско облекло - например приходи от продажба на произведени дамски
ризи; приходи от продажба на произведени дамски блузи; приходи от
продажба на произведени дамски сака и пр./
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и
Кутии за бижута от дървен материал /които са обект на
предприемаческата идея, без да се описват различните видове съгласно
планирания за реализация асортимент - от гледна точка на размери на
кутиите, или от гл. т. на вида дървен материал, от който ще бъдат
изработени/
4. В случай, че на въпрос 3 посочите, че е необходимо детайлно описание
на видовете продукти, които ще бъдат реализирани (както в рамките на
основната икономическа дейност на кандидата, така и в рамките на
дейността, за която кандидатства), моля да дадете пример или насоки с
цел правилно изложение на планираните приходи по видове в Бизнес
плана на проекта.
5. С оглед на въпрос 3 и 4 - моля за разяснение и пример за начина на
представяне на видовете Променливи разходи - допустимо ли е да се
псоочи обща стойност за планирани разходи за материали във връзка с
основната икономическа дейност на кандидата и 2ри ред с планирани
разходи за материали във връзка с дейността по проекта или следва
всички видове материали, относими към основната икономическа
дейност, респективно - към дейността по проекта, да бъдат описани на
отделни редове например: плат, конци, подлепящо (във връзка с основна
дейност) и дървен материал, заключалки и пр. - във връзка с дейността по
проекта, за която се кандидатства?
Предварително благодаря!

480.

15.08.2018 г.

Подател: Веселин Веселинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com
Уважаеми Дами и Господа,

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

моля за отговор на следния въпрос по процедурата:
В случай, че е налице искане за промяна на обстоятелствата по
актуалното състояние на предприятието - кандидат, подадено към
Агенция по вписванията преди датата на подаване на проекта, което не е
отразено в Търговския регистър в 3-дневен срок и съответно - не е
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отразено и в деня на подаване на проект от Кандидата, то кое
обстоятелство ще вземе предвид оценителната комисия при оценка на
проекта например по отношение на седалище на фирмата:
- какво е седалището, вписано към деня на кандидатстване или
- че кандидатът има подадено заявление за промяна, което не е
обработено в деня на кандидатстване, но видно от историята в ТР - е
одобрено и вписано на етапа на оценка на проекта, при положение, че
подаденото заявление за промяна е подадено преди датата на подаване на
проектното предложение?
Предварително благодаря

481.

15.08.2018 г.

Подател: Веселин Веселинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com
Здравейте!

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

Пиша Ви във връзка с проблема с Търговски Регистър, който от
няколкото дни не работи.
Подготвям проектно предложение по кандидатсване за обявената
програма, но с оглед на невъзможността да създадем фирма се опасявам,
че ще изпуснем определените от вас срокове.
Бих искал да ви попитам следното:
Дали УО планира да удължи срока за кандидатстване на лицата с КИД, за
който е приложим Първия краен срок, а именно 05.09.2018г.?
Надявам се да може да ни помогнете в този казус.
Благодаря предварително!
Поздрави,

482.

15.08.2018 г.

Подател: Румен Бакалов
Ел. поща: rumen.bakalov@uchilishta.bg
Уважаеми Дами и Господа,

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

с оглед на недостъпността на Търговският регистър към Агенцията по
вписваният, във връзка с което правосъдният министър Цецка Цачева е
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сезирала прокуратурата, МВР и ДАНС и с оглед на невъзможността,
считано от 10.08.2018 /петък/ потенциални кандидати по процедурата да
вписват промени на обстоятелства по актуалното състояние на дружества,
регистрирани по ТЗ, да създават нови дружества, регистрирани по ТЗ, да
ползват информация, необходима за изготвяне на проектното
предложение и съпътстващите го документи, в т.ч. да анализират
свързаности по реда на Закона за малките и средните предприятия, както
и да използват функционалностите на ИСУН 2020, свързващи системата с
тази на Търговския регистър,
моля да потвърдите, че срокът за кандидатстване по настоящата
процедура ще бъде своевременно удължен с еквивалентен брой работни
дни, в които функционалностите на Търговския регистър не са били
достъпни.
С уважение,

483.

15.08.2018 г.

Подател: Веселин Веселинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com
Здравейте!

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

Пиша Ви във връзка с възникналия проблем с търговския регистър.
Подготвяме проектно предложение на дружество с всички необходими
документи за регистрация по реда на ТР, но тъй като в момента сме
възпрепятствени да създадем фирма, се опасявам, че няма да се впишем в
определените от Вас срокове.
Планира ли УО да удължи срока за кандидатстване на лицата с КИД
(05.09.2018г.)?
Надявам се този казус да бъде разрешен.
Поздрави,

484.

15.08.2018 г.

Подател: Ива Лазарова
Ел. поща: iva@nimero.com
Здравейте,
Във
Връзка
с
Процедура
"Насърчаване
предприемачеството" по ОПИК имам следния въпрос:

на

За да бъдат допустими разходите за възнаграждения за квалифициран
персонал по проекта, същият следва да е нает единствено за целите на
проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна
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1. В случай че експерт участва в екипите, които са обект на оценка по два
проекта - следва ли специално да е предвидено и бюджетирано, че това
лице в единия проект ще бъде със заетост от 8 ч, а в другия максимално за
4 ч или е допустимо и в двата проекта да бъде предвидено участието му
със заетост от 8ч/ден?

месечна заетост. Следва да имате предвид, че осигуряването на съответствие
с изискванията на трудовото законодателство и спазването на неговите
разпоредби (вкл. максимално допустимия брой работни часове на ден) е
отговорност и задължение на кандидата, което ще бъде проследявано на етап
изпълнение на проекта.

Благодаря!

485.

15.08.2018 г.

Подател: Петя Костадинова
Ел. поща: lobbyact@gmail.com
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 123.

във връзка с оценките на проектните предложения по процедура
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Ви моля за
отговор на следния въпрос:

-

Фирмата ни е регистрирана (има седалище) в област Пазарджик и би ли
получила тя максималния брой точки (5 точки) по критерии III.3
„Регионална приоритизация на проекти“ в случай, че е предвиден и
описан в електронния формуляр за кандидатстване следния разход по
проекта:
Наемане на трудов договор на специалист от гр. Пловдив на работа от
разстояние, чиято месторабота по трудовия договор е гр. Пловдив и
получава нетното си възнаграждение в гр. Пловдив, докато осигуровките
и данъците по този договор се заплащат съгласно реда в териториалната
дирекция на НАП в област Пазарджик.
Поздрави!

486.

15.08.2018 г.

Подател: Събина Радева
Ел. поща: consult@emaxbg.com
Моля за конкретно становище във връзка със закупуването на софтуери
като AutoCad, AdobePhotoshop, Adobe Illustrator. Производителите на тези
софтуери предлагат използването им само под формата на срочни
лицензи – месечни или годишни. Моля за конкретен отговор допустими
ли са разходите за тези и сходни софтуери и в кое бюджетно перо следва

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 112, № 249, № 318.
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да се запишат – разходи за ДНА (със закупуване лицензи само за периода
на изпълнение на проекта или е допустимо да се закупят за по-дълъг
период?) или единствено като техническа характеристика на ДМА –
компютър? Ще се търси ли изрично посочване на броя месеци, за които се
изисква лицензът (в техническата спецификация) – и в двата варианта на
записването им в бюджета – като ДНА или като характеристика на ДМА?
Благодаря!

487.

15.08.2018 г.

Подател: А.Илиев
Ел. поща: alfega@abv.bg
Здравейте, имам въпрос, свързан с процедура BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“.
В т. 14.2 Допустими разходи, които обезпечават:
1/ Работещите във фирмата със заплати
2/ Разходи за придобиване на машини, които обезпечават производството
3/ Разходи за нематериални активи, обезпечаващи напр. сайт, софтуери и
т.н
4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на
пазара на предприемачески идеи, обезпечаващи отново производството
5/ Разходи за наем, обезпечаващи производствената база
6/ Разходи за външни услуги (еднократни, до колкото разбирам)
7/ Разходи за участие на изложения - обезпечаващи пласирането на
стоката
В тази връзка, виждам 6 положения, обезпечаващи успешното
производство и само едно (номер 7/), обезпечаващо успешното продаване
на стоката. Виждам че има предвидена сума за изработка на сайт, но
създаването на един сайт НЕ означава продажби, ако никой не влиза в
него. Към кое перо можем да начислим разходите за реклама в Google и
Facebook? Дигиталната рекламата е необходима за реализиране на пазара
на предприемачески идеи.
Дали се добавя към т.3/? Или на друго място? Може ли изобщо да се
направи?

Посочените в запитването Ви разходи са недопустими по настоящата
процедура и не следва да бъдат включвани в бюджета на проекта.
Посоченото не ограничава кандидатите да извършат тези разходи за
собствена сметка.

Благодаря предварително!!
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Подател: Мартина Маринова
Ел. поща: martinaslmarinova@gmail.com
Уважаеми Дами и Господа,

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 299, № 374 и № 411.

моля за отговор на следните въпроси по процедурата:
Във връзка с изискуемия документ по т. з-1/ 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, правилно ли тълкуваме,
че е допустимо официален първи доставчик на производител на дадено
оборудване да е оторизирал фирма да продава съответното оборудване на
даден пазар?
В тази връзка, ако бъде приложена оферта от Фирма Х за ДМА Компютри, към която е приложено Оторизационно писмо от първи
доставчик (Фирма У) на фирмата-производител на оферираното
оборудване, с което фирма У оторизира фирма Х да продава съответното
оборудване, то ще бъде ли счетено, че Кандидатът е изпълнил условието
да представи оферта от първи доставчик?
Предварително благодаря!

489.

15.08.2018 г.

Подател: Веселин Веселинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com
Уважаеми Дами и Господа,

Кандидат (фирма „У“) планира, като част от екипа по проекта да включи
лице - експерт по т. 2 / Лица, различни от предприемача, за което ще бъде
попълнена и приложено Декларация за участие в проектно предложение –
Приложение Б2, като към настоящия момент това лице е служител на
трудов договор в друго дружество “X”.

При подаване на проектното предложение по настоящата процедура, не
следва да бъдат представяни оферти от лица и/или предприятия, които са
пряко или косвено свързани с кандидата по смисъла на § 1 от
Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или които са в конфликт
на интереси с него по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) №
966/2012. За да удостоверят, че представените от тях оферти за активи
отговарят на изискването, кандидатите по процедурата следва да декларират
обстоятелството в Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за
кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б).

Допустимо ли е на етап кандидатстване, кандидатът да приложи оферта за

Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно

моля за отговор на следния въпрос по процедурата:
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инвестиция в ДМА/ДНА от дружеството “X”, и съществува ли хипотеза
кандидата да попадне в конфликт на интереси при положение че към
настоящия момент експерта не е нает на трудов договор в предприятие
„У“?

изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да
възникне съмнение поради причини, свързани със семейството,
емоционалния живот, политическата или националната принадлежност,
икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго
лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, както и по
смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.

Благодаря предварително!
Подател: Веселин Веселинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com
490.

491.

15.08.2018 г.

15.08.2018 г.

Здравейте.
Моля да отговорите, дали за хора, които са магистри "Българска
филология" може да се счита, че притежават образователноквалификационна степен в областта на предприемаческата идея, която е в
област J59 „Производство на филми, телевизионни предавания,
звукозаписване и издаване на музика“.
Отнася се както за предприемача, така и за квалифициран персонал,
подлежащ на оценка.
Хората с тази диплома са работили и работят в посочената област, но ще
получат ли с тези дипломи максимален брой точки по критерий II.1. и
II.3.?
Подател: П.Христов
Ел. поща: hristov@consultant.com
Уважаеми дами и господа,

Моля, имайте предвид, че окончателно становище относно извършването на
оценката по отделните критерии, както и присъждането на определен брой
точки по тях ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган,
която ще разполага с цялата информация относно това проектно
предложение.
Допълнително, моля запознайте се с отговор на въпрос № 62.

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 444 и № 445.

Моля да удължите срока за подаване на проектни предложения по
процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“ с първи краен срок 05.09.2018 г. поради временно
преустановеното предоставяне на публични електронни услуги от
Търговския регистър при Агенция по вписванията с брой работни дни
равен на периода в работни дни, в който посочените публични
електронни услуги не са достъпни. В периода на временно преустановени
предоставяни електронни услуги не е възможно да бъдат регистрирани
дружества по електронен път, а само чрез физическо посещение на офис в
подразделенията на Агенция по вписванията, което представлява
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дискриминация между кандидатите по процедурата, които имат
възможност да бъдат регистрирани по електронен път (преди
настъпването на събитието от 10.08.2018 г. по прекъсване на
предоставянето на електронните услуги и след евентуалното бъдещо
възстановяване в пълен обем на услугите, предоставяни от Търговския
регистър), включително в контекста на чл. 125, параграф 3, буква а), т. ii
от Регламент (ЕС) 1303/2013 г. и е в разрез с политиката за намаляване на
административната тежест за бизнеса.
С уважение,

492.

15.08.2018 г.

Подател: Красимир Груев
Ел. поща: kr.gruev@abv.bg
Здравейте,
Имам няколко въпроса относно BG16RFOP002-2.024 ''Насърчаване на
предприемачеството'':
1. Квалифицирания електронен подпис КЕП какъв трябва да бъде персонален или професионален?
2. Приложение О2 задължително ли е, ако бенефициента се представлява
сам и не упълномощава никого?
3. Може ли да участвам в проекта, ако имам фирма, която е в ликвидация
или по-добре да я прехвърля на някой друг?
4. Каква част от 20% самофинансиране трябва да е в пари?
5. В какъв вид сметка е по-добре да са парите - разплащателна, депозит
или няма значение?
Благодаря за отделеното време!
Подател: Полина
Ел. поща: iris.pola@yahoo.com

493.

15.08.2018 г.

Здравейте,

1. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 32, т. 2.
2. Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН
2020 (Приложение О1 към Условията за изпълнение) и/или Заявление за
профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020
(Приложение О2 към Условията за изпълнение) се представят при сключване
на административнен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, като тези документи не следва да се представят при подаване на
проектното предложение.
3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 101, т. 1.
4. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 82, т. 2 и № 453, т. 1.
Следва да имете предвид, че съгласно т.14.3 от Условията за кандидатстване,
приносът в натура е недопустим разход.
5. Условията за кандидатстване не поставят изискване за вида на сметката, от
която ще бъдат извършвани разплащанията по проекта.
Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 38, т. 4 и № 123.

Пиша Ви по повод ограничението, всички разходи да бъдат извършени на
територията на населеното място, в което фирмата е регистрирана. В този
ред на мисли служителите наети по програмата, реално са разход за
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фирмата. Следва ли те да бъдат с адресна регистрация идентична с
населеното място в което фирмата е регистрирана?

494.

15.08.2018 г.

Подател: Атанас Михайлов
Ел. поща: atanas.mihaylov7@gmail.com
1. В Приложение Е - пета колона трябва да впишем: "Номер на оферта
и наименование на производителя/първия доставчик".
Въпроса е: Ако офертата от първи доставчик не е номерирана и няма
отбелязан "номер на офертата" в "Приложение Е", ще бъде ли офертата
невалидна и отхвърлена, както и самото Приложение Е и проектното
предложение ?
2. При евентуално одобрение на проектното предложение и разписване на
договор с УО, след коя дата бенифицентите ще могат да стартират
изпълнението на проекта си ?

1. В случай че офертата няма номер, в съответната колона от Приложение Е
следва да посочите само наименованието на първия доставчик.
2. Едно от условията за допустимост на разходите по настоящата процедура е
те да бъдат извършени след датата на подписване на административния
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и до изтичане на
крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на
дейностите по проекта. В този смисъл, изпълнението на договора може
стартира след след неговото подписване.
3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 152, т. 6.

3. Ако доставките на ДМА ще се осъществят от двама или повече
различни доставчици/производители на различни по вид и
предназначение ДМА, всяка от доставките на отделен ред ли да запишем
във ФК в т.10 ?
4. Ако общата стойност на ДМА по проекта е под 20 000 лв без ДДС,
избора на изпълнител без провеждане на процедура ли ще трябва да се
извърши ? И по кой нормативен акт следва да се изпълни?
5. Активи под 700 лв следва да бъдат включени като разход в графа
материали. Всички те трябва ли да бъдат описани по вид в т. 7 Дейности
по проекта, графа Дейност N:1 - Реализиране пазара на
предприемаческата идея ?
5.1 Доставката на материали описва ли се в т.7 от ФК, като част от
Дейност N1 ?
5.2.В графа материали по нашия проект ще попаднат - Платове, копчета,
конци, ютия, гладачна маса, гладачна преса, Кроячна маса, картонени
опаковки, Хартиени чанти и др.
Всеки един от тях ли е нужно да опишем в т. 7 от ФК и да се обосновем за
необходимостта от съответния разход по проекта ?

4. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 280.
5. В т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за
кандидатстване, при описанието на предвидените по проекта дейности
кандидатите следва да обосноват необходимостта от всеки отделен разход,
заложен в бюджета на проекта (вкл. разходите за материали). Разход, който
не е обоснован в т. 7 от Формуляра за кандидатстване, ще бъде премахнат от
бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от
Оценителната комисия.
По отношение на разходите за материали, моля запознайте се и с отговори на
въпроси № 178, т. 1 и 2 и № 355, т.4.1 и т. 6.
6. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 358, т. 7.
7. Разходите за участие в събития в страната и чужбина (семинари,
конференции, изложения) включват разходи за такси за участие и разходи за
командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на
кандидата. Посочените в запитването Ви разходи не попадат сред
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допустимите по процедурата.

6. В полето "Планирана дата на обявяване" в т. 10 трябва да впишем дата
на обявяване. Наказуемо ли е ако на ниво изпълнение обявим по-ранна
или по-късно дата от вписаната днес ?

8. Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 299, № 374 и № 411.

7. По допустимите Разходи за провеждане и участие в мероприятия, (в т.ч.
пътни, дневни, нощувки) допустими ли са разходи за транспортиране на
готова продукция от мястото на изпълнение на проекта до мястото на
изложението ?
7.1 Тези разходи описват ли се в т. 7 от ФК, като дейност част от Дейност
N:1 - Реализиране пазара на предприемаческата идея ?
9. Имаме следния казус по предоставяне на оферта от първи доставчик:
Канон България е първи доставчик на продукти с марката Канон. Те обаче
не продават на крайни клиенти, като нас. Покупката на ДМА на тази
компания може да се осъществи само от техен дистрибутор, който явно
идва втори доставчик.
Ако е възможно, моля да изкажите становище по конкретния казус - ще
бъде ли допустима оферта за ДМА от дистрибутор на Канон ?
Подател: Теодор Кръстев
Ел. поща: tedi80zzz@gmail.com
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