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Дата на разясненията от УО: 03 юли 2018 г.
25.

25.06.2018 г.

Здравейте,
Имам два въпроса относно процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“:
Допустим бенефициент ли е фирма, създадена след датата на обявяване на
процедурата - например месец юли?
В т.11.2, т. 4/ не става ясно дали фирмите със седалище на територията на
селски район са допустими, в случай, че развиват своята основна
икономическа дейност в определените сектори в т. 11.1, т.6/?
Моля за ясни отговори на въпросите, а не с препратка към Насоките за
кандидатстване. Благодаря предварително!
С поздрав:
Подател: Геновева Друмева
Ел. поща: drumeva_gevi@abv.bg

Допустими по настоящата процедура са кандидати, които са регистрирани след
31.12.2016 г., вкл. дружества регистрирани след датата на обявяване на
процедурата (20.06.2018 г.). Следва да имате предвид, че за да могат да участват
по процедурата, кандидатите трябва да са регистрирани към датата на
кандидатстване (т.е. датата на подаване на проектното предложение чрез
системата ИСУН 2020).
Във връзка с втората част от запитването Ви, моля имайте предвид, че
посочените в т. 11.2 от Условията за кандидатстване критерии за недопустимост
се прилагат кумулативно с критериите за допустимост, посочени в т. 11.1 от
Условията за кандидатстване, т.е. за да бъде допустим даден кандидат, той
следва да отговаря на всички критерии за допустимост по процедурата, като
същевременно не попада в критериите за недопустимост. В този смисъл,
седалището и основната икономическа дейност на даден кандидат не са
единствените обстоятелства, които определят неговата допустимост.
С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за
подбор на проекти не могат да получават кандидати със седалище или клон
със седалище на територията на селски район, които са:
- микропредприятия и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще
се осъществяват в община на територията на селските райони;
- предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, както и
кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на
горски продукти;
- микропредприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или
маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти (или с
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производството на памук), в случай че тези инвестиции се осъществяват на
територията на селските райони;
- малки и средни предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с
преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански
продукти (или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и
сладкарски изделия), в случай че тези инвестиции се осъществяват на
територията на селските райони;
- предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, както и
кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат
в следните сектори:
10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни
продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без
готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови
ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени
продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.
1. Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над
10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго
юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския
закон или Закона за кооперациите. Юридическите лица с нестопанска цел, които
-

26.

25.06.2018 г.

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с новооткритата процедура за подбор на проекти BG16RFOP0022.024 „Насърчаване на предприемачеството“, моля за мнение по следните
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казуси:

се регистрират по реда на Закон за юридическите лица с нестопанска цел, не са
включени в посоченото изискване.

Фирмата, която иска да участва в процедурата е регистрирана по Търговския
закон като ООД след 31.12.2016 г.. Собствеността е 51% на лицето Х и 49%
на лицето У.
1. Лицето Х, предприемачът, участва като учредител в сдружение –
юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. ЮЛНЦ няма
регистриран капитал. Предприемачът не е член на управителния съвет на
сдружението. Лицето Х не участва в никакви други предприятия,
регистрирани по ТР или Закона за кооперациите. Може ли да се счита , че
при тези условия, предприемачът отговаря на критериите за допустимост по
настоящата процедура?
2.Лицето У, с 49% участие във фирмата кандидат, е същевременно и неин
управител. Едновременно с това, той е собственик на ЕООД, което е с
различна сфера на дейност то тази, за която ще се кандидатства по проекта.
Може ли да се счита, че при тези условия, фирмата-кандидат отговаря на
изискванията на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП за независимо предприятие и
съответно на критериите за допустимост по настоящата процедура?
Благодаря предварително за отговора,
С уважение,
Подател: М. Александрова
Ел. поща: alexandrova.m@yahoo.com

2. За да бъде допустим кандидат, предприятието следва да отговаря на всички
критерии за допустимост по настояшата процедура, един от които е
предприятието да е независимо съгласно Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП).
Съгласно чл. 4 , ал. 2 от ЗМСП независимо предприятие е всяко предприятие,
което не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е свързано
предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от закона.
Допълнително, съгласно на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП, 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 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.
Предприятия партньори са предприятията, които не са свързани предприятия по
смисъла на ал. 5 и между които съществува следното отношение: едно от
предприятията притежава самостоятелно или заедно с едно или повече свързани
предприятия от 25 до 50 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото
събрание на друго предприятие.
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27.

25.06.2018 г.

Здравейте,

Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 9, т. 1.

В условия за кандидатстване, в т.14.3. „Недопустими разходи” сте записали
като недопустими:
„непреки разходи (административни разходи), с изключение на разходи за
наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление,
телефон и интернет) и разходи за офис консумативи;”
Моля за уточнение следва ли да се разбира, че режийните разходи СА
ДОПУСТИМИ и ако да, къде би следвало да ги заложим в проектното
предложение?
Подател: Тодор Бобуранов
Ел. поща: todor.boburanov@gwconsulting.bg
28.

25.06.2018 г.

Здравейте!
Имам следните въпроси във връзка с процедурата за подбор на проекти
"насърчаване на предприемачеството" BG16RFOP002-2.024.
1. В критериите за допустимост (11.1) в т.6 се посочва, че допустими са
кандидатите, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор
С29 - "производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета". Питането
ми е допустими ли са кандидатите, развиващи своята основна икономическа
дейност в подсектор С29.10 -"регенериране(основен ремонт) на двигатели с
вътрешно горене на автомобили", както беше посочено в предишния вариант
на Условията за кандидатстване?
2. В т.7 на критериите за допустимост е записано "Кандидата развива
дейността, за която кандидатства в секторите по т.6". Какво точно означава
това? Какво е тълкуването, ако фирмата е регистрирана през 2018г.?
3. Допустими са разходите за наем на сгради. Това включва ли и режиини и
канцеларски разходи, както беше уточнено в предходен вариант? А ако
наемодателя има изградено видеонаблюдение, жива охрана, СОТ, договори
за застраховка на имущество, както и за предаване на отработени масла,

1. Посоченият в запитването Ви код на основна икономическа дейност С29.10
„Производство на автомобили и техните двигатели“ попада сред допустимите по
настоящата процедура като част от секторите от НСНМСП, изведени като
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия.
2. Дейността, за която се кандидатства е икономическата дейност, която е
предмет на подкрепа по проекта и към която са насочени инвестициите по
проекта (възнаграждения, ДМА, ДНА, външни услуги и т.н.).
В случай, че кандидатът е регистриран през 2018 г., съответствието с
изискването по т. 6) ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по
КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване.
3. Допустимите разходи по настоящата процедура са посочени в т. 14.2 от
Условията за кандидатстване. Допустими за финансиране са разходи за наем на
работни помещения – до 25 000 лева, като тези разходи следва да бъдат
включени в рамките на един бюджетен ред в т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за
кандидатстване.
В допълнение, моля, запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 9, т. 1.
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акумулатори и филтри - те допустими ли са? Ако някои от горепосочените
не са допустими, моля да ги посочите.
Благодаря!

29.

25.06.2018 г.

Подател: Иван Иванов
Ел. поща: iivanov.27@abv.bg
Здравейте,

Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 9, т. 1.

Имам въпрос тностно бюджета на процедурата BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството.
В кое перо от бюджета да бъдат включени режиините разходи и разходите за
офис консумативи?
Поздрави,

30.

25.06.2018 г.

Подател: Елиза Стефанова
Ел. поща: snow_ell@abv.bg
Уважаеми дами и господа,
1. Допустимо ли е участието на фирма-кандидат представлявана еднолично
от предприемача, притежаващ 100% от предприятието?
2. Допустимо ли е участието на предприятие кандидат учредено след
20.06.2018 г. /датата на публикуване на поканата по процедурата
BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството"/?
Подател: Поли Алексиева
Ел. поща: polly2006@abv.bg

31.

25.06.2018 г.

Здравейте,
Мола да дадете отговор на следните въпроси:

1. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
ограничение относно възможността за участие на подобен кандидат, при
спазване на останалите изисквания, условия и критерии по процедурата.
2. Допустими по настоящата процедура са кандидати, които са регистрирани
след 31.12.2016 г., вкл. дружества регистрирани след датата на обявяване на
процедурата (20.06.2018 г.). Следва да имате предвид, че за да могат да участват
по процедурата, кандидатите трябва да са регистрирани към датата на
кандидатстване (т.е. датата на подаване на проектното предложение чрез
системата ИСУН 2020).

1. Моля дайте валидна дефиниция на термина "устойчивост към натиска
върху околната среда" и начина на доказването на съответния ефект.

1. Под „устойчивост към натиска върху околната среда“ следва да се разбира
положителния ефект, който изпълнението на проекта/реализирането на
предприемаческата идея ще има за постигане и запазване на бъдеща ситуация на
устойчивост – предприемане на превантивни действия/мерки/решения за
намаляване на неблагоприятните последствия върху околната среда.

2. Моля дайте валидна дефиниция на термина "добавена стойност за
обществото" и начина на доказването на съответния ефект.

2. Под „добавена стойност за обществото“ следва да се разбира положителния
ефект, който изпълнението на проекта/реализирането на предприемаческата идея
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Подател: Христо Симеонов
Ел. поща: simeonov.hr@gmail.com
Уважаеми Дами и Господа,
Обръщам се към Вас във връзка с Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до
финансиране в подкрепа на предприемачеството” на Приоритетна ос 2
„Предприемачество
и
капацитет
за
растеж
на
МСП“,
процедура: BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.
Въпросите са ми следните:
1. Фирмата, която педставлявам - " АФ - Инжинеринг енд Кансълтинг"
ЕООД е вписана в Търговския Регистър на 26.07.2016г. , но без никаква
дейност до март 2017 г. , когато фактически е подадено заявление за
започване на дейност. Дружеството има приключени две финансови години
– първата е нулава, т.к. през 2016 г. само е регистрирана и няма никаква
дейност , а втората за 2017 г. е с финансови резултати.
С оглед на изложените обстоятелства, бихме ли могли да кандидатстваме
по процедура: BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“?
2. При онлайн подаване на проектите се изисква да бъде използван КЕП.
Бихте ли уточнили дали става въпрос за професионален или персонален
КЕП?
С Уважение,
Подател: Станислав Фулев
Ел. поща: s.fulev@af-equipment.com

33.

25.06.2018 г.

Здравейте,
Желая да кандидатствам със свой проект във вече отворената процедура, но

Разяснения от УО
ще има върху определени области от обществения живот и решаването на
определени социални проблеми.
1. Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са
регистрирани след 31.12.2016 г. В този смисъл, дружество регистрирано на
26.07.2016 г. е недопустимо по процедурата.
2. Проектните предложения се подават електронно чрез ИСУН 2020 като се
подписват с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да
представлява кандидата или упълномощено от него лице. В първия случай КЕП
може да бъде с титуляр и автор - физическото лице, което е официален
представител на кандидата или с титуляр юридическото лице-кандидат, като
автор на подписа в този случай следва да е официалния представител на
предприятието-кандидат. Във втория случай КЕП следва да бъде с титуляр и
автор упълномощеното физическо лице, а в случай на упълномощаване на
юридическо лице – КЕП следва да бъде с титуляр упълномощеното юридическо
лице и автор – официалният представляващ на упълномощеното юридическо
лице.
При упълномощаване, в т. 12 от Формуляра за кандидатстване следва да бъде
представено и пълномощно, подписано на хартия от официалния представител на
кандидата и сканирано, т.е. от упълномощителя, а в случай че кандидатът се
представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва на
хартия от всички от тях, сканира се и се прикачва в ИСУН 2020. От
пълномощното следва да е видно, че лицето пълномощник е било упълномощено
да представлява кандидата към датата на кандидатстване. От текста на
пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват
кандидата упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното
предложение с КЕП. Оригиналът на пълномощното се представя на етап
сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ (в случай че до такъв се стигне).
Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са регистрирани
след 31.12.2016 г. В този смисъл, дружество регистрирано през 2015 г. е
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
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№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

имам регистрирана фирма от 2015 година. Тя няма дейност до 2017-та
година, но все пак е регистрирана през 2015.

недопустимо по процедурата.

Въпросът ми е: Възможно ли е изключение за датата на регистрация на
фирмата, при условие, че не е имала дейност в периода преди посочената в
регламента дата 31.12.2016?
С уважение,

34.

25.06.2018 г.

Подател: Добрин Йорданов
Ел. поща: dobrin.s.yordanov@gmail.com
Уважаеми УО,
Във връзка със стартиралата процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване
на предприемачеството",
бихме искали да зададем въпрос относно третирането на кандидати,
собственици на фирми, регистрирани в страни извън Европейския съюз.
Допустими кандидати ли са тези предприемачи, развиващи бизнес извън
страна членка на ЕС, ако същите регистрират нова фирма в България ?
Предварително Благодаря,
Подател: Красимира Иванова
Ел. поща: euros.consulting@gmail.com

Един от критериите за допустимост по настоящата процедура е кандидатите да
бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите. Освен това, кандидатите трябва да
отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие и да са
независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия
(ЗМСП). Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗМСП независимо предприятие е всяко
предприятие, което не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е
свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от закона.
В допълнение, съгласно § 1, т.1. от Допълнителната разпоредба на ЗМСП
"предприятие" е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско
дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността,
правната и организационната си форма. В този смисъл, при определяне на
категорията на предприето (микро, малко или средно предприятие) и на това
дали е независимо, следва да се вземат предвид всички негови отношения с
други предприятия, независимо дали те са местни или чуждестранни.
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